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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο παρών οδηγός σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές όλων των ετών του Τµήµατος Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, και έχει ως κύριο στόχο την έγκυρη ενηµέρωσή 

τους σχετικά µε την εκπαίδευση που παρέχεται από αυτό. 

Μέσα από τις σελίδες του, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει αναλυτικά το Πρόγραµµα 

σπουδών του Τµήµατος, τους διδάσκοντες καθώς και το διοικητικό προσωπικό που υποστηρίζει τη 

λειτουργία του. 

Το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών και η συνοπτική περιγραφή του περιεχόµενου των µαθηµάτων του, 

θα βοηθήσουν σηµαντικά τους νέους φοιτητές να οργανώσουν σωστά και αποτελεσµατικά τις σπουδές τους. 

Στον οδηγό αυτό περιλαµβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα µεταπτυχιακών 

σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τµήµατος στην “Εφαρµοσµένη Στατιστική” το οποίο ξεκίνησε από το ακαδηµαϊκό 

έτος 2001-2002 και ολοκληρώνει εφέτος τρία εξαιρετικά επιτυχή έτη λειτουργίας. 

Αν και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια οι αναφερόµενες πληροφορίες  να είναι ακριβείς, είναι 

αδύνατο να µην υπάρχουν απρόβλεπτες αλλαγές, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στη διαρκή 

προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τέτοιες αλλαγές ανακοινώνονται έγκαιρα από τη 

Γραµµατεία του Τµήµατος αλλά και από την ηλεκτρονική του σελίδα. 

Η επιτροπή έκδοσης του εντύπου αυτού δέχεται ευχαρίστως και επεξεργάζεται παρατηρήσεις, 

διορθώσεις, προσθήκες και προτάσεις εκ µέρους τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων, οι οποίες θα 

συµπεριληφθούν στις επόµενες εκδόσεις του. 

Κλείνοντας, ευχόµαστε στους φοιτητές του Τµήµατός µας καλές σπουδές και στο προσωπικό, 

διδακτικό και διοικητικό, ένα δηµιουργικό και αποδοτικό ακαδηµαϊκό έτος. 

 

Σεπτέµβριος 2003      Μάρκος Β. Κούτρας 

      Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

 
Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς διατηρεί το δικαίωµα να 
τροποποιήσει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε πληροφορία αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών και δεν ευθύνεται για τυχόν 
τροποποιήσεις ή ακυρώσεις. 
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111...      ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   
 

Σύντοµη Ιστορία του Πανεπιστηµίου 
 

Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως "Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών" το 1938 από το Σύνδεσµο 

Βιοµηχάνων και Βιοτεχνών, σύµφωνα µε το Ν. 5197/1931 και τον Α.Ν. 28/1936, όπου σε συνεργασία µε το 

Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιρειών της Ελλάδος έβαλαν ως βάσεις την οικονοµική, νοµική και τεχνική παιδεία 

των στελεχών της βιοµηχανίας. 

Το 1945 µετονοµάσθηκε σε "Ανωτέρα Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών" και σκοπός της ορίσθηκε η 

συστηµατική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση διοικητικών στελεχών. Το 1949, µε το Ν.∆. 1245/49, 

ολοκληρώθηκε η οργάνωσή της. 

Το 1958 η Ανωτέρα Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών µετονοµάσθηκε σε "Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή" 

και ορίσθηκε έδρα της ο Πειραιάς (Ν.∆. 3876/58). Η φοίτηση είναι τετραετής και τα πτυχία που 

χορηγούνται είναι ισότιµα µε τα πτυχία των άλλων Α.Ε.Ι. 

Από το Ακαδηµαϊκό έτος 1971-72 οι σπουδές στη Σχολή διαχωρίστηκαν από το δεύτερο έτος σε 

σπουδές Οικονοµικών Επιστηµών και Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Υπ. Απόφ. 146652/71). Το 

Ακαδηµαϊκό έτος 1977-78 στα πλαίσια της Σχολής, λειτούργησε για πρώτη φορά το Τµήµα Στατιστικής. Η 

τελική διάκριση των σπουδών της Σχολής έγινε το ακαδηµαϊκό έτος 1984-85 (Ν.∆. 1268/82 και Π.∆. 

43/1984) κατά το οποίο διαχωρίστηκαν οι σπουδές από το 1ο εξάµηνο και λειτούργησαν τρία ανεξάρτητα 

Τµήµατα: Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, και Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήµης. 

Τον Ιούνιο του 1989, µε το Π.∆. 377/89, η Σχολή µετονοµάσθηκε σε "Πανεπιστήµιο Πειραιώς". 

Σήµερα λειτουργούν τα εξής εννέα Τµήµατα: 

• Οικονοµικής Επιστήµης 

• Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

• Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης 

• Πληροφορικής 

• Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής 

• Ναυτιλιακών Σπουδών 

• Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας 

• ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων 

• ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
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∆ιοίκηση του Πανεπιστηµίου 
 

Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, όπως όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήµια, είναι αυτοτελές Ίδρυµα υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τη διοίκηση του Πανεπιστηµίου ασκεί 

• Η Σύγκλητος 

• Το Πρυτανικό Συµβούλιο 

• Ο Πρύτανης 

Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις, τους Προέδρους των Τµηµάτων, 

και εκπρόσωπους των φοιτητών (ένα από κάθε Τµήµα). Συµµετέχουν επίσης εκπρόσωποι των µελών ∆.Ε.Π. 

κάθε Τµήµατος, των µεταπτυχιακών φοιτητών, των βοηθών-επιµελητών-επιστηµονικών συνεργατών, του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), και του διοικητικού προσωπικού. 

Το Πρυτανικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των 

φοιτητών, και τον Προϊστάµενο Γραµµατείας ως εισηγητή και µε δικαίωµα ψήφου. 

Ο Πρύτανης εκπροσωπεί το Α.Ε.Ι., συγκαλεί το Πρυτανικό Συµβούλιο και τη Σύγκλητο, καταρτίζει την 

ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεών τους. Ο 

Πρύτανης επικουρείτε από δύο Αντιπρυτάνεις, τον Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και 

Ανάπτυξης και τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, που ασκούν τις αντίστοιχες 

αρµοδιότητες σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου. 

 

  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Καθηγητής Βασίλειος Κιµ. Μπένος 

  

        

        

        

        

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 

Αναπληρωτής Καθηγητής               
Άγγελος Αντζουλάτος 

    ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 

Αναπληρωτής Καθηγητής               
Γεώργιος Παπαστάµκος 
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Πρόεδροι Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων 
 

Οικονοµικής Επιστήµης 
Πρόεδρος: Καθηγητής Π. Λίβας 

5ος όροφος, Γραφ. 532, Τηλ. 4142302 

 

Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
Πρόεδρος: Αναπλ. Καθηγητής Αθ. Κουρεµένος 

4ος όροφος, Γραφ. 431, Τηλ. 4142250 

 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης 
Πρόεδρος: Καθηγητής Μ. Κούτρας 

5ος όροφος, Γραφ. 536, Τηλ. 4142306 

 

Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής 
Πρόεδρος: Αναπλ. Καθηγητής Εµµ. Τσιριτάκης 

3ος όροφος, Γραφ. 327, Τηλ. 4142182 

 

Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας 
Πρόεδρος: Καθηγητής Λ. Λάϊος 

3ος όροφος, Γραφ. 319, Τηλ. 4142163 

 

Ναυτιλιακών Σπουδών 
Πρόεδρος: Καθηγητής Ελ. Θαλασσινός 

Κ∆ 40, Γραφ. Β11, Τηλ. 4142543 

 

Πληροφορικής 
Πρόεδρος: Αναπλ. Καθηγητής Ευάγ. Φούντας 

5ος όροφος, Γραφ. 543, Τηλ. 4142314 

 

∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων 
Πρόεδρος: Καθηγητής Γ. Βασιλακόπουλος 

3ος όροφος, Γραφ. 309, Τηλ. 4142370 

 

∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Πρόεδρος: Καθηγητής Β. Μπένος 

Τηλ. 4142337 
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Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις και Τηλέφωνα 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 80 
185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 4142000 - FAX: 4142328 
http://www.unipi.gr 

 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Καθηγητής Βασίλειος Κιµ. Μπένος 
4ος όροφος, Τηλ. 4142410 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Αντζουλάτος 
4ος όροφος, Τηλ. 4142420 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παπαστάµκος 
4ος όροφος, Τηλ. 4142430 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΥΤΑΝΗ 
Π. Αντωνίου 
4ος όροφος, Τηλ. 4142411 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ 
∆. Κωνσταντοπούλου 
4ος όροφος, Τηλ. 4142421 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
Προϊσταµένη: Αθ. Σπυράκη 
4ος όροφος, Τηλ. 4142228 

∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Προϊστάµενος: Π. Μανάκος 
4ος όροφος, Τηλ. 4142227 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Προϊσταµένη: Π. ∆άϊνα-Μακρή 
4ος όροφος, Τηλ. 4142217 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Προϊσταµένος: Π. Κουτσολιάκος 
4ος όροφος, Τηλ. 4142244 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ  
Προϊσταµένη: Γ. ∆ρακοπούλου 
4ος όροφος, Τηλ. 4142216 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Προϊστάµενος: Κ. Τσανακτσής 
1ος όροφος, Τηλ. 4142088, 4142076 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Προϊσταµένη: Ειρ. Τζήµα 
Υπόγ. Νο2, Τηλ. 4142031 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Προϊστάµενος: ∆. Ζήσης 

1ος όροφος, Τηλ. 4142061 

ΚΕΝΤΡΟ Η/Υ 
Προϊστάµενος: Ι. Σµυρλής 

 Ισόγειο, Τηλ. 4142051 

ΙΑΤΡΕΙΟ 
Ισόγειο, Τηλ. 4142162 

 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

3ος όροφος, Τηλ. 4142174 
 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Οικονοµικής Επιστήµης 
Αν. Γραµµατέα: Θ. Γιαννούλη 

1ος όροφος, Τηλ. 4142077 

Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
Αν. Γραµµατέας: Α. Νούσκαλη 

1ος όροφος, Τηλ. 4142110 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης 
Αν. Γραµµατέας: Στ. Μπαρτζάκλη 

1ος όροφος, Τηλ. 4142086 

Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής 
Γραµµατέας: Ε. Μάρκου 

1ος όροφος, Τηλ. 4142090 

Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας 
Γραµµατέας: Ι. Πατεράκης 
1ος όροφος, Τηλ. 4142094 

Ναυτιλιακών Σπουδών 
Γραµµατέας: Κ. Σαχινίδης 
1ος όροφος, Τηλ. 4142074 

Πληροφορικής 
Γραµµατέας: Ε. Καραµήτρου-Συµιακού 

1ος όροφος, Τηλ. 4142097 

∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων 
Γραµµατέας: Ν. Υφαντής 
1ος όροφος, Τηλ. 4142076 

∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Γραµµατέας: Εµµ. Κοκολάκης 

1ος όροφος, Τηλ. 4142394 
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222...  ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΦΦΦΟΟΟΙΙΙΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟ   ΠΠΠΑΑΑΝΝΝΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΙΙΙΟΟΟ 
 

Το Τµήµα Στατιστικής  
και Ασφαλιστικής Επιστήµης 

 

Το Τµήµα δηµιουργήθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά µε την ονοµασία "Τµήµα Στατιστικής" το 

Ακαδηµαϊκό έτος 1977-78 στα πλαίσια της Ανώτατης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιώς (Υπ. Απόφ. 

96792/21-9-77, Φ.Ε.Κ. 984Β/8-10-77). Με το Νόµο Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. και από το Ακαδηµαϊκό έτος 

1984-85 (Ν.∆. 1268/82 και Π.∆. 43/1984) λειτούργησε ως ανεξάρτητο Τµήµα Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήµης. 

Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς (Καραολή & ∆ηµητρίου 80 και ∆εληγιώργη) . Το γραφείο του Προέδρου και τα 

περισσότερα γραφεία των µελών ∆.Ε.Π. του Τµήµατος ευρίσκονται στον 5ο όροφο του κτιρίου και η 

Γραµµατεία του Τµήµατος στον 1ο όροφο. Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα αµφιθέατρα και τα εργαστήρια των 

φοιτητών ευρίσκονται στο ισόγειο και στον 1ο, 2ο και 3ο όροφο του κεντρικού κτιρίου. 

Το Τµήµα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό πληροφορικής (PC, προγράµµατα κ.λ.π.) για την 

εκπαίδευση των φοιτητών στην αντιµετώπιση θεωρητικών και πρακτικών στατιστικών και ασφαλιστικών 

προβληµάτων. 

Σκοπός του Τµήµατος 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα 

γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης. Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος, πέρα 

από τα απαραίτητα µαθήµατα υποδοµής και τα µαθήµατα γενικού ενδιαφέροντος, είναι µια συστηµατική 

σύνθεση µαθηµάτων από θεωρητικά και εφαρµοσµένα γνωστικά αντικείµενα των επιστηµονικών αυτών 

κλάδων. Οι φοιτητές του Τµήµατος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή 

ασφαλιστικά θέµατα, µε παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρµοσµένης πληροφορικής. 

Το Πρόγραµµα Σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυµούν να εξελιχθούν σε στελέχη 

ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισµών και ερευνητικών κέντρων. Επί πλέον 

µπορούν να επιδιώξουν µεταπτυχιακές σπουδές ή και ακαδηµαϊκή καριέρα σε κλάδους σχετικούς µε τα 

γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. 

Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος εφοδιάζονται µε τις απαιτούµενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως 

στατιστικοί ή αναλυτές σε κέντρα έρευνας και εφαρµογών (δηµοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα 
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κ.λ.π.) ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιµητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς 

οργανισµούς και ακόµη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες. 

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να διοριστούν σε δηµόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισµούς, 

Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς µε αντικείµενο τη στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, 

ΕΚΚΕ κτλ. Επίσης µπορούν να διδάξουν στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο 

ανάλογο τµήµα της ΣΕΛΕΤΕ. Στον ιδιωτικό τοµέα µπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή 

άλλες επιχειρήσεις και οικονοµικές µονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονοµικοί σύµβουλοι 

κτλ.  

Εγγραφές 
 

Τακτικές εγγραφές 
Στο πρώτο εξάµηνο του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς εισάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου που παίρνουν µέρος στις γραπτές 

απολυτήριες εξετάσεις όλων των µαθηµάτων γενικής παιδείας, υποχρεωτικής κατεύθυνσης, ή κύκλου 

κατεύθυνσης και των µαθηµάτων επιλογής µιας κατεύθυνσης που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. (Υπ. 

Απόφ. Φ.152/Β6/198, Φ.Ε.Κ. 472/6-4-2000). 

Η προθεσµία εγγραφής των εισαγοµένων στο Τµήµα καθορίζεται µε Υπουργική Απόφαση που 

ανακοινώνεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή στο 

Τµήµα είναι τα εξής: 

1. Αίτηση εγγραφής (το έντυπο χορηγείται από το Πανεπιστήµιο) 

2. Τίτλο Απόλυσης: Απολυτήριο ή Πτυχίο ή Αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο 

εισαγόµενος στο Τµήµα ή νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόµενος στο Τµήµα δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραµµένος σε 

άλλη Σχολή ή Τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος 

4. ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής 

ηµεροµηνία γέννησης και τα ονοµαστικά στοιχεία του εισαγόµενου για φοίτηση 

5. ∆ελτίο Υγειονοµικής Εξέτασης (ακτινολογική, παθολογική, και δερµατολογική εξέταση) 

6. ΄Εξι (6) φωτογραφίες 

Κατ’εξαίρεση εγγραφές 
Οι υποψήφιοι των ακόλουθων κατηγοριών επιλέγονται µε διαδικασίες που ορίζει το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων 

 Κύπριοι 

 Έλληνες εξωτερικού 
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 Αλλοδαποί- Αλλογενείς 

 Αθλητές 

 Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες 

Μετεγγραφές – Κατατάξεις 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία το ποσοστό µετεγγραφών εσωτερικού και κατατάξεων είναι 10% 

επί των εισαγοµένων και οι αιτήσεις υποβάλλονται 1–15 Νοεµβρίου κάθε έτους. Οι µετεγγραφές µε 

ποσοτικό περιορισµό γίνονται για λόγους υγείας, κοινωνικούς, οικονοµικούς και οικογενειακούς. 

Μετεγγραφή εσωτερικού δικαιούνται χωρίς ποσοτικό περιορισµό τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών. 

Οι κατατάξεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. γίνονται κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής σε εξετάσεις στα εξής τρία 

µαθήµατα:  

1. Εισαγωγή στις Πιθανότητες (Θεωρία Πιθανοτήτων Ι) 

2. Εκτιµητική 

3. Ασφαλιστικά Μαθηµατικά 

Εξάµηνο κατάταξης είναι το 1ο, εκτός των πτυχιούχων Τµηµάτων Μαθηµατικών και Στατιστικής, 

καθώς και των άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς οι οποίοι κατατάσσονται στο 3ο εξάµηνο. 

Οι µετεγγραφές από Α.Ε.Ι. εξωτερικού καθώς και οι κατατάξεις των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. γίνονται βάσει 

εξετάσεων που διεξάγονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 

∆ιδασκαλία - Άσκηση 
Η διδασκαλία γίνεται µε διαλέξεις, φροντιστήρια, φροντιστηριακές ασκήσεις, σεµινάρια και εργασίες 

σπουδαστών. Η διδασκαλία αποσκοπεί να καταστήσει το φοιτητή του Τµήµατος ικανό να σκέπτεται και να 

κρίνει, να αναλύει και να συνθέτει και να τον κάνει γνώστη του αντικειµένου της Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήµης. 

Φοιτητικά Εργαστήρια 
και Προγράµµατα Υπολογιστών 

Βασικό στοιχείο της διδασκαλίας στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης αποτελεί η 

κατάρτιση και γνώση προγραµµάτων στατιστικών αναλύσεων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(στατιστικά πακέτα).  

Στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου υπάρχουν 5 αίθουσες εργαστηρίων (003-009) εξοπλισµένες µε 

συνολικά 100 περίπου συστήµατα υπολογιστών, κοινές για όλα τα Tµήµατα. Σε αυτές πραγµατοποιείται η 

διδασκαλία των φοιτητών σε µαθήµατα που απαιτούν χρήση υπολογιστών. Οι υπολογιστές είναι 

συνδεδεµένοι στο Internet. 
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Μία ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα (003-004) µε 25 υπολογιστές συνδεδεµένους στο Ιnternet, 

χρησιµοποιείται για ελεύθερη πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. Η προσέλευση είναι ελεύθερη µεταξύ 9 

π.µ. – 7 µ.µ. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης εργασιών ενώ υπάρχει εποπτεία και έλεγχος εισόδου από 

ειδικό τεχνικό προσωπικό. 

Το λογισµικό που αφορά στατιστική επεξεργασία δεδοµένων που διαθέτει  το Κέντρο Η/Υ προς χρήση 

και είναι εγκατεστηµένο στα ανωτέρω εργαστήρια είναι: 

 MS-OFFICE (EXCEL, WORD, POWERPOINT, κτλ.) 

 SPSS 11.0 

 Statgraphics 

 S-PLUS 

 

Παροχές και ∆ιευκολύνσεις σε Φοιτητές 
 

Στέγαση 
Το Πανεπιστήµιο για τη στέγαση των φοιτητών έχει συνάψει σύµβαση µε τρία ξενοδοχεία της 

ευρύτερης περιοχής Πειραιά, τα εξής: 

 Ξενοδοχείο Φαληρέας: Ελευθ. Βενιζέλου 2, Νέο Φάληρο 

 Ξενοδοχείο Park: Κολοκοτρώνη 193 και Γλάδστωνος, Πειραιάς 

 Ξενοδοχείο Jerry’s: Καραϊσκάκη 10, Νέο Φάληρο 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη στέγαση ανακοινώνονται κάθε χρόνο το µήνα Ιούνιο για 

τους παλαιούς φοιτητές και το µήνα Σεπτέµβριο για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, από το Τµήµα 

Φοιτητικής Μέριµνας. 

Σίτιση 
Στους φοιτητές παρέχεται δωρεάν σίτιση µε βάση την ατοµική και οικογενειακή τους οικονοµική 

κατάσταση από 1ης Σεπτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους µέχρι 30ης Ιουνίου του επόµενου. Η σίτιση 

διακόπτεται τις ηµέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. ∆εν δικαιούνται δωρεάν σίτιση οι 

φοιτητές που γράφτηκαν στο Τµήµα ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις ή µετά από επιλογή ως 

πτυχιούχοι για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. 

Στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς λειτουργεί φοιτητικό εστιατόριο στο κτίριο της οδού Τσαµαδού 78, στο 

οποίο σιτίζονται οι δικαιούµενοι δωρεάν σίτιση φοιτητές. Μπορούν επίσης να σιτίζονται στο φοιτητικό 

εστιατόριο και οι υπόλοιποι φοιτητές µε έκπτωση 30% επί των τιµών τιµολογίου εστιατορίου Β' κατηγορίας. 

Υγειονοµική περίθαλψη 
Οι φοιτητές, ηµεδαποί, οµογενείς και αλλοδαποί, δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη (ιατροφαρµα-

κευτική και νοσοκοµειακή), κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Σε κάθε φοιτητή δίνεται Βιβλιάριο 
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Υγειονοµικής Περίθαλψης το οποίο πρέπει να θεωρείται κάθε χρόνο. Πληροφορίες σχετικές µε την 

παρεχόµενη υγειονοµική περίθαλψη καθώς και χορήγηση πιστοποιητικών υγείας για την εισαγωγή στις 

πανεπιστηµιακές λέσχες, φοιτητικά ιδρύµατα, κοιτώνες και λοιπούς τόπους διαµονής των φοιτητών, 

κρατικούς ή πανεπιστηµιακούς, παρέχονται από το Ιατρείο του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Καραολή και 

∆ηµητρίου 80, τηλ. 4142162. 

Φοιτητικά εισιτήρια 
Για λόγους διευκόλυνσης των µετακινήσεων των φοιτητών µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς παρέχεται 

έκπτωση στην τιµή του κανονικού εισιτηρίου. Η έκπτωση αυτή παρέχεται στο δικαιούχο για όλο το 

Ακαδηµαϊκό έτος και τόσα έτη όσα απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του, 

προσαυξηµένα κατά το µισό. 

Σε όσους δικαιούνται µειωµένη τιµή εισιτηρίου, χορηγείται ∆ελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (∆.Ε.Ε.) που 

ισχύει για ένα Ακαδηµαϊκό έτος και ανανεώνεται κάθε χρόνο. ∆εν δικαιούνται ∆.Ε.Ε. οι φοιτητές που 

προέρχονται από κατάταξη ως πτυχιούχοι άλλων Σχολών για την απόκτηση και άλλου πτυχίου. 

Φοιτητές – Άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
Στο πλαίσιο της µέριµνας για τους φοιτητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προκειµένου η 

φοίτηση των ατόµων αυτών στο Πανεπιστήµιο να είναι αποτελεσµατική, παρέχονται ειδικές διευκολύνσεις 

τόσο κατά την περίοδο των σπουδών (γραµµατειακή και συµβουλευτική υποστήριξη) όσο και κατά την 

περίοδο των εξετάσεων (ειδικοί τρόποι εξετάσεων). 

Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή µπορούν να απευθύνονται στο 

Πρόεδρο του Τµήµατος ή στη Γραµµατεία του Τµήµατος καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. 

∆ιδακτικά συγγράµµατα 
Στους φοιτητές διανέµονται δωρεάν για κάθε µάθηµα δύο το πολύ διδακτικά συγγράµµατα τα οποία 

προτείνονται από τον διδάσκοντα και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. 

Τα βιβλία δίδονται και στους παλαιούς φοιτητές που οφείλουν το µάθηµα εφόσον δεν τα έχουν πάρει. 

Φοιτητές που έχουν πάρει ένα διδακτικό βιβλίο ή βοήθηµα στα πλαίσια ενός µαθήµατος δεν 

δικαιούνται να πάρουν το ίδιο διδακτικό βιβλίο ή βοήθηµα στα πλαίσια άλλου µαθήµατος. 

Υποτροφίες επίδοσης και βραβεία  
από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 

Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί σε προπτυχιακούς φοιτητές υποτροφίες επίδοσης και 

βραβεία µε κριτήριο την απόλυτη βαθµολογική σειρά επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά. Για την απονοµή των 

υποτροφιών επίδοσης και των βραβείων οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια 

2. ∆ιαγωγή "Κοσµιωτάτη" (για τους πρωτοετείς) και διάκριση στη χρηστότητα και το ήθος 
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3. Η ποινική κατάσταση του υποψηφίου να µην αποτελεί κώλυµα διορισµού ως δηµόσιου 

υπαλλήλου 

4. Το προσωπικό εισόδηµα του υποψηφίου (µόνο για τις υποτροφίες) να µην υπερβαίνει τα 

3.000.000 δρχ. ετησίως, το δε οικογενειακό τα 15.000.000 δρχ. ετησίως 

5. Να έχουν πετύχει µε την πρώτη συµµετοχή στις γενικές εξετάσεις εισαγωγής 

6. Να έχουν πετύχει σε αριθµό µαθηµάτων που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τον 

προβλεπόµενο του ενδεικτικού Προγράµµατος Σπουδών των δύο εξαµήνων του Ακαδηµαϊκού 

έτους και ο µέσος όρος βαθµολογίας τους να µην είναι κατώτερος του 6,50 "Λίαν Καλώς" 

Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωµα και στη χορήγηση χρηµατικού ποσού και λαµβάνεται 

υπόψη µόνο η επίδοση του φοιτητή που τον κατατάσσει στην πρώτη κατά βαθµολογική σειρά επιτυχίας 

θέση. 

Χρηµατικά βραβεία 
Η Σύγκλητος, µε απόφασή της χορηγεί χρηµατικά βραβεία. Για την επίδοση λαµβάνεται υπόψη ο µέσος 

όρος βαθµολογίας των δύο εξαµήνων του Ακαδηµαϊκού έτους (συµπεριλαµβάνονται οι τρεις εξεταστικές 

περίοδοι). 

Επίσης χορηγούνται χρηµατικά βραβεία από διάφορους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

 

Κεντρική Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο 
 
Στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς λειτουργεί η βιβλιοθήκη µε στόχο την κάλυψη των αναγκών της 

Ακαδηµαϊκής κοινότητας από άποψη σύγχρονης επιστηµονικής ενηµέρωσης και πληροφόρησης. Σκοπός της 

βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη, η υποστήριξη, και η προώθηση των διδακτικών-εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών διαδικασιών οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια των Προγραµµάτων Σπουδών των 

Τµηµάτων του, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Με πρότυπο την εικόνα 

µιας Πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης που όχι µόνο πληροί τους στόχους της αλλά καλεί και παροτρύνει τον 

φοιτητή, µε τη γνώση ότι η βιβλιοθήκη είναι ο χώρος όπου συγκεντρώνεται, φυλάσσεται και παρέχεται η 

ανθρώπινη γνώση, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µετά τις αλλαγές που έγιναν στα πλαίσια του 

εκσυγχρονισµού της καθιέρωσε ένα νέο καθεστώς σχέσεων µε το κοινό. 

Χώροι βιβλιοθήκης 
Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη γίνεται από την κεντρική – κυκλική – σκάλα στο µέσο του χώρου του 

ισογείου. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για την εύκολη πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες από τον αριστερό 

κόκκινο ανελκυστήρα. 

Η βιβλιοθήκη αποτελείται από τρεις βασικούς χώρους: 

 Χώρος ∆ανεισµού 

 Βιβλιοστάσιο 
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 Αναγνωστήριο 

Στο χώρο ∆ανεισµού έξω από το Αναγνωστήριο υπάρχουν ειδικά τερµατικά αναζήτησης στη 

βιβλιογραφική συλλογή της βιβλιοθήκης, φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα για παροχή υπηρεσιών 

φωτοαντιγράφων µε ειδικές κάρτες χρέωσης, και Ηλεκτρονικό Περίπτερο Πληροφοριών µε οθόνη αφής το 

οποίο παρέχει γενικές πληροφορίες για το Πανεπιστήµιο. Στο Βιβλιοστάσιο έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλα 

τα µέλη της βιβλιοθήκης. Στο Αναγνωστήριο υπάρχουν εγκατεστηµένα εκθετήρια µε τα περιοδικά του 

τρέχοντος και του παρελθόντος έτους, καθώς επίσης πληροφοριακό υλικό και βοηθήµατα για χρήση από 

τους φοιτητές αποκλειστικά και µόνο στο χώρο του Αναγνωστηρίου κατά τις ώρες λειτουργίας του. 

Για την οµαλή λειτουργία του Αναγνωστηρίου και την εξασφάλιση ενός άνετου και ήσυχου 

περιβάλλοντος µελέτης, οι χρήστες υποχρεούνται να ακολουθούν στοιχειώδεις κανόνες καλής 

συµπεριφοράς. Απαγορεύεται το κάπνισµα και η κατανάλωση φαγητών και ποτών. 

Ειδικό σύστηµα ασφαλείας ενεργοποιείται κάθε φορά που ένα έντυπο δεν έχει χρεωθεί κανονικά στον 

δικαιούχο πριν την έξοδό του από το χώρο της βιβλιοθήκης. 

Συλλογή βιβλίων, περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού 
Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιέχει περισσότερους από 45.000 τίτλους βιβλίων και 350 τίτλους 

περιοδικών. Τα περιοδικά και τα βιβλία καλύπτουν κυρίως τους τοµείς ενδιαφέροντος των Τµηµάτων του 

Πανεπιστηµίου. Στη συλλογή συµπεριλαµβάνονται διάφορες εκδόσεις ιδιωτικών και δηµοσίων οργανισµών 

µε αναφορές και στατιστικά στοιχεία, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό σε CD ROM και βιντεοταινίες. 

Λειτουργία βιβλιοθήκης 
Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει όλες σχεδόν τις ώρες 

λειτουργίας του Πανεπιστηµίου. Καθηµερινά από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ το Βιβλιοστάσιο, το 

Αναγνωστήριο και ο ∆ανεισµός λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η βιβλιοθήκη 

στελεχώνεται από έµπειρους βιβλιοθηκονόµους και τεχνικό προσωπικό που βρίσκεται στη διάθεση των 

χρηστών καθηµερινά κατά τις ώρες λειτουργίας της. 

Προσφερόµενες υπηρεσίες 
Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη στους χρήστες της είναι: 

 ∆ανεισµός βιβλίων-περιοδικών 

 ∆ιαδανεισµός (παραγγελία άρθρων από άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού) 

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού 

 Φωτοτυπίες 

 Πρόσβαση στον on-line κατάλογο της βιβλιοθήκης 

 Ηλεκτρονική πρόσβαση σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά 

 Εκπαίδευση χρηστών 
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Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

µέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκµηρίωσης καθώς και υπηρεσίες συνεργασίας µε άλλες ελληνικές 

βιβλιοθήκες µέσω του ∆ικτύου Ερµής. 

Τµήµατα βιβλιοθήκης 
Στην κεντρική βιβλιοθήκη λειτουργούν τα εξής τέσσερα τµήµατα: 

 Τµήµα καταλογράφησης-ταξινόµησης υλικού 

 Τµήµα δανεισµού-διαδανεισµού και εξυπηρέτησης χρηστών 

 Τµήµα προσκτήσεως υλικού (βιβλία, περιοδικά, κ.λ.π.) 

 Τµήµα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών 

Χρήστες βιβλιοθήκης 
Οι χρήστες της βιβλιοθήκης ταξινοµούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: εσωτερικούς και εξωτερικούς.  

Εσωτερικοί χρήστες-µέλη είναι: 

 Μέλη ∆.Ε.Π. και λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού 

 Επίσηµα εγγεγραµµένοι φοιτητές (προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί) 

 ∆ιοικητικό προσωπικό και άλλες κατηγορίες εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 

 Οµότιµοι Καθηγητές 

Εξωτερικοί χρήστες είναι: 

 Απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 

 Ειδικοί µελετητές σε επιστηµονικά θέµατα 

 Φοιτητές άλλων σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 Μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστηµονικής κοινότητας 

Για τους εξωτερικούς χρήστες ο δανεισµός βιβλίων ισχύει µόνο µέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Τα 

περιοδικά διατίθενται για χρήση µόνο µέσα στη βιβλιοθήκη τόσο στα µέλη όσο και στους εξωτερικούς 

χρήστες της βιβλιοθήκης. 

 

Φυσική Αγωγή – Αθλητισµός 
 
Η φιλοσοφία του προγράµµατος αθλητισµού που εφαρµόζεται στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς βασίζεται 

στην ενιαία έκφραση των τριών διαστάσεων του ανθρώπου: το σώµα, την ψυχή και το πνεύµα, τις οποίες 

προσπαθεί να συνδυάσει και να αναδείξει. Σκοπός των αθλητικών δραστηριοτήτων είναι να: 

 καλλιεργήσει αθλητικό χαρακτήρα και αθλητική συνείδηση στους φοιτητές, 
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 αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο τους, 

 προσφέρει ψυχαγωγία. 

Μέσα από την ενασχόληση µε τον αθλητισµό οι φοιτητές/τριες µπορούν να: 

 βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, 

 δοκιµάσουν την εµπειρία της οµαδικότητας, της συνεργασίας και της προσπάθειας, 

 κατανοήσουν τις σωµατικές και ψυχικές τους δυνατότητες, 

 νοιώσουν την ευχαρίστηση που τους παρέχει η γύµναση, 

 απολαύσουν την σωµατική και ψυχική ευφορία που ακολουθεί µετά την άσκηση. 

Το πρόγραµµα είναι οργανωµένο σε 3 κατευθύνσεις: 

• 1η: Οργανωµένος ψυχαγωγικός αθλητισµός 

∆ίνεται προτεραιότητα στο σύνολο των φοιτητών/τριών που δεν έχουν πολλές γνώσεις για τον 

αθλητισµό και τους παροτρύνει να αθληθούν χωρίς ιδιαίτερη πίεση οδηγιών και υποχρεώσεων. 

• 2η: Αγωνιστικός αθλητισµός 

∆ίνεται η ευκαιρία σε όσους έχουν ιδιαίτερο ταλέντο σε κάποιο άθληµα να διακριθούν παίρνοντας 

µέρος σε αγώνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

• 3η: Ελεύθερος ψυχαγωγικός αθλητισµός 

Συνδυασµένος µε πολιτιστικές δραστηριότητες. ∆ίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να 

αθληθούν όποια στιγµή θέλουν κάνοντας όποια δραστηριότητα επιθυµούν κάτω από την καθοδήγηση 

έµπειρων γυµναστών. Σε αυτή την κατεύθυνση συνδυάζεται ο Αθλητισµός µε τον Πολιτισµό. 

∆ασκάλα Φυσικής Αγωγής: Μαρία Σταµούλη, Καραολή και ∆ηµητρίου 40, Τηλ. 4142527. 

 

Κέντρο Η/Υ 
 
Το Κέντρο Η/Υ (Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) συµβάλλει στην ικανοποίηση των πληροφοριακών 

αναγκών που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστηµίου. 

Υποστηρίζει τεχνικά το προσωπικό στις εφαρµογές των διοικητικών υπηρεσιών και γενικά στη χρήση των 

υπολογιστών. Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού πληροφορικής που είναι εγκατεστηµένος 

στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο του Κέντρου Η/Υ, στα γραφεία των µελών ∆.Ε.Π., στους χώρους των 

διοικητικών υπηρεσιών καθώς επίσης και στα κοινά για όλα τα Τµήµατα εργαστήρια του Πανεπιστηµίου. Ο 

εξοπλισµός υπολογιστών που διαθέτει το Πανεπιστήµιο αποτελείται από διάφορα κεντρικά συστήµατα 

(minis, workstations) από εξυπηρετητές (servers) σε διάφορες εφαρµογές και ερευνητικά έργα καθώς επίσης 

και από ένα αρκετά µεγάλο αριθµό (περίπου 500) προσωπικών υπολογιστών. Τα συστήµατα αυτά είναι 

κατανεµηµένα σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστηµίου και διασυνδέονται σε τοπικό δίκτυο τύπου Ethernet. 
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Ιδιαίτερη µέριµνα έχει δοθεί στη σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε το Internet η οποία υποστηρίζεται µε ειδικό 

εξοπλισµό, ενώ παρέχονται στο προσωπικό και υπηρεσίες από απόσταση. Τον ανωτέρω εξοπλισµό 

συµπληρώνουν επίσης 20 υπολογιστές τύπου Macintosh οι οποίοι σχεδόν αποκλειστικά χρησιµοποιούνται 

σε εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου των διοικητικών υπηρεσιών. 

Το Πανεπιστήµιο διαθέτει για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς πλούσια συλλογή µε τα πλέον 

διαδεδοµένα προγράµµατα. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου (Γραµµατείες των Τµηµάτων, 

Οικονοµική Υπηρεσία, κ.λ.π.) καλύπτονται µηχανογραφικά µε ειδικές διαχειριστικές εφαρµογές. 

Στα κοινά εργαστήρια όλων των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου στην αρµοδιότητα του 

Κέντρου Η/Υ, διεξάγονται τα µαθήµατα και οι εργαστηριακές ασκήσεις στα αντίστοιχα διδασκόµενα 

µαθήµατα που απαιτούν χρήση Η/Υ. Οι αίθουσες των εργαστηρίων απευθύνονται στους φοιτητές όλων των 

Τµηµάτων, είναι εξοπλισµένες µε ικανό αριθµό προσωπικών υπολογιστών και σε αυτές επιτρέπεται η 

εργασία και η πρακτική άσκηση. Ειδικά εργαστήρια µε κατάλληλο εξοπλισµό υπολογιστών λειτουργούν 

επίσης σε πολλά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου. 

 

Ερευνητικές και άλλες ∆ραστηριότητες 
του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 

 
Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) 

Για την προώθηση και την υποστήριξη ερευνητικών και επιµορφωτικών έργων και σχετικών υπηρεσιών 

ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστηµονικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου και 

µε τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστηµόνων, έχει συσταθεί και λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς το 

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.). 

Το Κ.Ε.Π.Π. έχει ως κύρια αποστολή τη στήριξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας των µελών 

∆.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Στα πλαίσια αυτής της αποστολής, το Κ.Ε.Π.Π. δραστηριοποιείται για 

την επίτευξη των επόµενων στόχων: 

 Την ουσιαστική συµβολή στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης των κλάδων της 

Ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα µε την διεξαγωγή ερευνών και 

εφαρµοσµένων µελετών 

 Την αποτελεσµατικότερη επιµόρφωση και επαγγελµατική κατάρτιση σε θέµατα ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων, Οικονοµικών, Πληροφορικής, Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής, Στατιστικής, 

Ασφαλίσεων, Τεχνολογίας, Ναυτιλίας κ.α., µε σύγχρονα µέσα και έµπειρους εκπαιδευτές υψηλής 

Πανεπιστηµιακής στάθµης 

 Την ανάπτυξη κατάλληλης υποδοµής για πιο γόνιµη συνεργασία µε άλλα Κέντρα Ερευνών και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού 
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 Την επιχορήγηση βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας του διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και την επιβράβευση των φοιτητών του για τις εκπαι-

δευτικές και τις ερευνητικές επιδόσεις τους 

 Την έκδοση επιστηµονικών περιοδικών µε περιεχόµενο σύγχρονες έρευνες και µελέτες καθώς και 

εκπαιδευτικών βιβλίων που στηρίζουν την επιµορφωτική δραστηριότητα 

Οι ερευνητικές, µελετητικές και επιµορφωτικές δραστηριότητες του Κέντρου Ερευνών του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς χαρακτηρίζονται από: 

 Αντικειµενικότητα στη διαµόρφωση, ανάλυση και εξαγωγή συµπερασµάτων των προτάσεων και 

έργων 

 Εχεµύθεια όσον αφορά επιστηµονικά δεδοµένα και αποτελέσµατα καθώς και δυνατότητα 

παρακολούθησης των έργων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίησή τους 

 Μικρό κόστος ανάθεσης έργων συγκριτικά µε γραφεία µελετών και συµβούλων, λόγω του µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Κ.Ε.Π.Π. 

 Πολυετή εµπειρία σε εφαρµοσµένες έρευνες, µελέτες, εκπαίδευση και εφαρµογές, οφειλόµενη στη 

µεγάλη πείρα που έχει αποκτήσει το επιστηµονικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου Πειραιώς στο 

δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 

 Υποστήριξη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδοµής (υπολογιστές σε δίκτυο ethernet, διασυνδέσεις µε 

βάσεις δεδοµένων σε διεθνές επίπεδο και πρόσβαση σε σύγχρονο λογισµικό) 

Η εγκυρότητα, η αρτιότητα και η υψηλής στάθµης ποιότητα του ερευνητικού και µελετητικού έργου 

που έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα το Κ.Ε.Π.Π., αποδεικνύεται από το πλήθος των έργων που έχουν 

εκπονηθεί για λογαριασµό οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Επίσης το 

Κ.Ε.Π.Π. έχει αναλάβει µε επιτυχία την υλοποίηση µεγάλων ερευνητικών έργων που χρηµατοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Από την ίδρυσή του, το Κέντρο Ερευνών έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην επιµόρφωση και 

επαγγελµατική κατάρτιση. Στα πλαίσια αυτά έχει υλοποιήσει ένα µεγάλο αριθµό προγραµµάτων γενικής 

επιµόρφωσης και εξειδικευµένης κατάρτισης, σε ευρύ φάσµα αντικειµένων, µεγάλης ή περιορισµένης 

διάρκειας. 

Γραφείο ∆ιασύνδεσης - Σταδιοδροµίας 
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης-Σταδιοδροµίας είναι ένας νέος θεσµός για τα ελληνικά δεδοµένα. Συστήθηκε 

και λειτουργεί στα πλαίσια του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και συγχρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αποσκοπεί στην δηµιουργία 

και ανάπτυξη ενός συστήµατος προσέγγισης, δηµιουργικής σύζευξης της εκπαίδευσης, δηλαδή του 

εκπαιδευτικού-επιστηµονικού χώρου της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε την παραγωγική διαδικασία, την 

αγορά εργασίας. 
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Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα από την σύζευξη αυτή είναι η αποδοτικότερη τοποθέτηση και 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού των νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. Το Γραφείο 

∆ιασύνδεσης-Σταδιοδροµίας παρέχει ένα φάσµα υπηρεσιών το οποίο περιλαµβάνει το τρίπτυχο: 

πληροφόρηση, συµβουλευτική σταδιοδροµίας, ενεργή διασύνδεση µε την αγορά εργασίας, το οποίο είναι 

ουσιαστικά αναπόσπαστο. 

Χρήστες των υπηρεσιών του Γραφείου ∆ιασύνδεσης είναι: 

 Φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 

 ∆ιδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 

 Εργοδοτικοί οργανισµοί και επιχειρήσεις 

Προσφερόµενες υπηρεσίες (αναφέρονται ενδεικτικά): 

 Πληροφορεί τους φοιτητές και απόφοιτους για διαθέσιµες θέσεις εργασίας και ενηµερώνει για την 

οικονοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων 

 Υποστηρίζει την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης 

 Συνεισφέρει στη διαµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών 

 Ενηµερώνει τους απόφοιτους για ευκαιρίες µεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες και σεµινάρια 

επαγγελµατικής κατάρτισης 

 Πληροφορεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς για διαθέσιµους απόφοιτους καθώς και τις 

ειδικότητές τους 

 Συνεργάζεται µε τις επιχειρήσεις για την κατάρτιση του στελεχιακού δυναµικού τους 

 Αναπτύσσει µηχανισµούς αµοιβαίας διαρκούς ενηµέρωσης, καταγραφής αναγκών και κατα-

γραφής των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των πτυχιούχων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση 

του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας. Στόχος του προγράµµατος είναι "ο κατάλληλος 

άνθρωπος στην κατάλληλη θέση" 

Τηλ. Γραφείου ∆ιασύνδεσης – Σταδιοδροµίας: 4142565, 4142566. 

Συµβουλευτικό Κέντρο 
Το Συµβουλευτικό Κέντρο είναι ένας χώρος συνεργασίας µιας διεπιστηµονικής οµάδας µε στόχο την 

προσωπική ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής ζωής µέσα και έξω από το Πανεπιστήµιο. 

Το Συµβουλευτικό Κέντρο: 

 Παρέχει εµπιστευτική ατοµική - οικογενειακή στήριξη από ειδικούς συµβούλους 

 Λειτουργεί οµάδες συζήτησης, προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας. Τα θέµατα των οµάδων 

είναι: επικοινωνία µε τους γύρω µας, αυτογνωσία, αντιµετώπιση άγχους, σχέσεις των δύο φύλων, 

ελεύθερη- ανοικτή συζήτηση 
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 ∆ιοργανώνει σεµινάρια εθελοντών-βοηθών, σύστηµα µελέτης κ.α. 

 Συνεργάζεται µε φορείς κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα 

 ∆ιεξάγει ερευνητικό έργο 

 Λειτουργεί οµάδα εθελοντών-βοηθών 

Το Συµβουλευτικό Κέντρο βρίσκεται στην αίθουσα 018 και λειτουργεί καθηµερινά 9.30-15.00, τηλ. 

4142043. 

Πολιτιστική δραστηριότητα 
Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς έχει αναπτύξει διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες µε τη δηµιουργία 

αρκετών πολιτιστικών οµάδων υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Πολιτιστικών. Η Επιτροπή Πολιτιστικών 

αποτελείται από Καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους-καλλιτέχνες υπεύθυνους για τις παρακάτω 

οµάδες: 

 Θέατρο 

 Ζωγραφική 

 Φωτογραφία 

 Λογοτεχνία 

 Ιστορικό αρχείο 

 Λαογραφία 

 Βυζαντινή µουσική 

 Μπριτζ 

 

Πληροφόρηση και Ενηµέρωση 
 
Σ’ αυτό το σηµείο θέλουµε να τονίσουµε ότι το Τµήµα κοινοποιεί µε ανακοινώσεις, στους χώρους που 

διατίθενται γι’αυτές, διάφορες αποφάσεις του προκειµένου να ενηµερώνονται σωστά και έγκαιρα οι 

φοιτητές. Επειδή δεν είναι δυνατόν να ειδοποιούνται οι φοιτητές, ο καθένας χωριστά από τις υπηρεσίες του 

Τµήµατος, την ευθύνη για την λήψη της πληροφορίας ή της οδηγίας τη φέρει ο ίδιος ο φοιτητής. 

Επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη για τηλεφωνική ή ταχυδροµική ειδοποίηση φοιτητών 

για επείγοντα θέµατα, παρακαλούµε όταν αλλάζετε διεύθυνση να ενηµερώνετε την Γραµµατεία του 

Τµήµατος, για καλύτερη εξυπηρέτησή σας. 
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333...   ΤΤΤΜΜΜΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   ΣΣΣΤΤΤΑΑΑΤΤΤΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ      
ΑΑΑΣΣΣΦΦΦΑΑΑΛΛΛΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΗΗΗΣΣΣ   

 

Όργανα ∆ιοίκησης 
 

Τα όργανα του Τµήµατος είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, η Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης του Τµήµατος και ο Πρόεδρος (άρθρο 8 του Ν. 1268/82 και άρθρο 4 του Ν.2083/92 και Ν. 

2188/94). 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το κυριότερο όργανο του Τµήµατος και αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. 

του Τµήµατος, εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 50% του αριθµού των µελών 

∆.Ε.Π., εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών ίσους µε το 15% του αριθµού µελών ∆.Ε.Π. που είναι 

µέλη της Γ.Σ. και εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π. ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου σε όλα τα θέµατα. Αν 

τα µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος είναι παραπάνω από 30 η Γ.Σ. αποφασίζει για τον αριθµό µελών ∆.Ε.Π. που 

θα µετέχουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2(γ) και (δ) του Ν.1268/82. 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τα µέλη ∆.Ε.Π. της 

Γ.Σ. του Τµήµατος και δύο µεταπτυχιακούς φοιτητές. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρµόδια για την κατάρτιση και 

εισήγηση προτάσεων για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ.) τον ορισµό συµβουλευτικών 

επιτροπών, εξεταστικών επιτροπών, την απονοµή µεταπτυχιακών διπλωµάτων, καθώς και κάθε άλλο θέµα 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΠΜΣ. 

Επειδή δεν έχουν συσταθεί ακόµη Τοµείς δεν έχει συγκροτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος 

και για τα θέµατα της αρµοδιότητάς του επιλαµβάνεται η Γ.Σ. του Τµήµατος. 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από 

εκλεκτορικό σώµα που το απαρτίζουν (άρθρο 4 του Ν.2083/92): 

 Το σύνολο των µελών ∆.Ε.Π. του Τµήµατος 

 Αριθµός φοιτητών ίσος µε το 50% του αριθµού των µελών ∆.Ε.Π. 

 Εκπρόσωποι των µεταπτυχιακών φοιτητών σε ποσοστό 5% 

 Εκπρόσωποι επιµελητών-βοηθών-επιστηµονικών συνεργατών σε ποσοστό 5% 

 Εκπρόσωποι Ε.Ε.Π. σε ποσοστό 5% 

 Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π. σε ποσοστό 5% 

Η σύνθεση και οι αρµοδιότητες των παραπάνω οργάνων αναφέρονται στα άρθρο 8 του Ν. 1268/82 και 

άρθρο 4 του Ν. 2083/92. 
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Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Προσωπικό 
 

   
 Καθηγητές  Αρτίκης Θεόδωρος 

   Κούτρας Μάρκος 
   Κυριαζής Αθανάσιος 
   Μπένος Βασίλειος 
   Παπαδάκης Μιχαήλ 
   Παπαϊωάννου Τάκης 

    
    

 Αναπλ. Καθηγητές  Γκλεζάκος Μιχαήλ 

   Καφφές ∆ηµήτριος 
   Μαχαιράς Νικόλαος 
   Νεκτάριος Μιλτιάδης 
   Τσίµπος Κλέων 
   Χατζηκωνσταντινίδης Ευστάθιος 

    
    

 Επίκ. Καθηγητές  Αντζουλάκος ∆ηµήτριος 

   Ηλιόπουλος Γεώργιος 
   Κατέρη Μαρία 
   *Πολίτης Κωνσταντίνος 
   Στέγγος ∆ηµήτριος 

    
    

 Λέκτορες  Μπούτσικας Μιχαήλ 

  Πιτσέλης Γεώργιος 

 
* Υπό διορισµό 
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Καθηγητές 

 
Αρτίκης Θεόδωρος 5ος όροφος, Γραφ. 538, Τηλ. 4142310, e-mail: artik@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Θεωρία Πιθανοτήτων 

∆ιδακτορικό University of Bradford, Αγγλία 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Μετασχηµατισµοί χαρακτηριστικών συναρτήσεων 
Στοχαστικά µοντέλα αρχικής και τελικής αξίας 
Στοχαστική µοντελοποίηση ελέγχου του κινδύνου 
Θεωρία κατανοµών στοχαστικών ολοκληρωµάτων 
Μαθηµατικά µοντέλα και ανθρώπινη µάθηση 

 

Κούτρας Μάρκος 5ος όροφος, Γραφ. 513, 536, Τηλ. 4142393-2306, e-mail: mkoutras@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Στατιστική και Εφαρµοσµένες Πιθανότητες 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνδυαστικές Κατανοµές Καταλήψεων 
∆ιακριτική (Discriminant) Ανάλυση και Θεωρία Σφαιρικών Κατανοµών 
Θεωρία ροών επιτυχιών 
Θεωρία Αξιοπιστίας 

 

Κυριαζής Αθανάσιος  5ος όροφος, Γραφ. 545, Τηλ. 4142278, e-mail: akyriaz@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Τοπολογικές Μέθοδοι στη Συναρτησιακή Ανάλυση 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συναρτησιακή Ανάλυση µε έµφαση στη Θεωρία Τοπολογικών Αλγεβρών 
Αφηρηµένη Μιγαδική Ανάλυση (Abstract Complex Analysis) 
Ολική ∆ιαφορική Γεωµετρία (Global Differential Geometry) 
Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
∆ιδακτική πράξη στο χώρο των νέων τεχνολογιών 
Εκπαίδευση και αγορά εργασίας 

 

Μπένος Βασίλειος Γραφ. 424, 538, Τηλ. 4142411, 4142309 

Γνωστικό Αντικείµενο Στατιστική 

∆ιδακτορικό Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Στατιστική 
∆ειγµατοληψία 

 

Παπαδάκης Μιχαήλ Γραφ. 508, Τηλ. 4142271 

Γνωστικό Αντικείµενο ∆ηµογραφία 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα ∆ηµογραφική έρευνα 
Οικονοµική έρευνα 
Κοινωνική έρευνα 
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Παπαϊωάννου Τάκης 5ος όροφος, Γραφ. 535, Τηλ.  4142305, e-mail: takpap@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Πιθανότητες, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα 

∆ιδακτορικό Iowa State University, Η.Π.Α. 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών 
Ανάλυση Κατηγορικών ∆εδοµένων, Μοντέλα συνάφειας 
Βιοστατιστική, Ανάλυση Επιβίωσης 
Εφαρµοσµένη Στατιστική 
Στατιστικά ζητήµατα στην ανάπτυξη φαρµάκων 
Βιοϊσοδυναµίες 
Rank Correlation 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

 
Γκλεζάκος Μιχαήλ 3ος όροφος, Γραφ. 305, Τηλ. 4142141, e-mail: migl@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Ανάλυση και ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου 

∆ιδακτορικό University of Bath, Αγγλία 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Portfolio Management 

 

Καφφές ∆ηµήτριος 5ος όροφος, Γραφ. 510, Τηλ. 4142273, e-mail: dkaffes@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Μαθηµατική Στατιστική 

∆ιδακτορικό University of Sheffield, Αγγλία 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Μαθηµατική Στατιστική 

 

Μαχαιράς Νικόλαος 5ος όροφος, Γραφ. 511, Τηλ. 4142275, e-mail: macheras@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Θεωρία Πιθανοτήτων 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Erlangen-Nurnberg , ∆. Γερµανία 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Θεωρία του lifting για χώρους πιθανότητας 
Martingales 
Στοχαστικές ∆ιαδικασίες 
Κίνηση Brown (µέτρο του Wrener) 
Προβολικά Όρια Χώρων Πιθανότητας 

 

Νεκτάριος Μιλτιάδης 3ος όροφος, Γραφ. 307, Τηλ. 4142143 

Γνωστικό Αντικείµενο Ιδιωτική Ασφάλιση 

∆ιδακτορικό Temple University,Η.Π.Α. 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Ιδιωτικές Ασφαλίσεις 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
∆ηµόσια Οικονοµική 
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Τσίµπος Κλέωνας 5ος όροφος, Γραφ. 512, Τηλ. 4142277, e-mail: cleon@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο ∆ηµογραφία 

∆ιδακτορικό Goldsmith College, London University, Αγγλία 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Τεχνικές ∆ηµογραφικής Ανάλυσης 
Ανάλυση ∆εδοµένων Θνησιµότητας 
Πίνακες Επιβίωσης 

 

Χατζηκωνσταντινίδης 
Ευστάθιος 

5ος όροφος, Γραφ. 544, Τηλ. 4142144, e-mail: stch@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Ασφαλιστικά Μαθηµατικά, Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και Μαθηµατική 
Στατιστική 

∆ιδακτορικό Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Βέλτιστοι Πειραµατικοί Σχεδιασµοί 
Θεωρία Αξιοπιστίας 
Θεωρία ροών και σχηµατισµών 
Σύνθετες Κατανοµές και Θεωρία Κινδύνου 
Θεωρία Χρεοκοπίας 

 

Επίκουροι Καθηγητές 

 
Αντζουλάκος ∆ηµήτριος 3ος όροφος, Γραφ. 307, Τηλ. 4142388, e-mail: dantz@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Εφαρµογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων στις Γενικές Ασφαλίσεις 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Πατρών  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εφαρµοσµένες Πιθανότητες 
Θεωρία ροών επιτυχιών 
Σύνθετες και Μεικτές Κατανοµές στη Θεωρία Κινδύνου 
Αριθµοί και πολυώνυµα τύπου Fibonacci  

 

Ηλιόπουλος Γεώργιος Κτίριο Ζέας, 5ος όροφος, Τηλ. 4142406, e-mail: geh@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Στατιστική 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Πατρών 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων 
Βελτίωση εκτιµητών και διαστηµάτων εµπιστοσύνης 
Μέθοδοι Markov chain Monte Carlo ανάλυση 

 

Κατέρη Μαρία Κτίριο Ζέας, 5ος όροφος, e-mail: mkateri@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Στατιστική 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Ανάλυση Κατηγορικών ∆εδοµένων 
Μπεϋζιανή Στατιστική 
Βιοστατιστική 
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Πολίτης Κωνσταντίνος Κτίριο Ζέας, 5ος όροφος 

Γνωστικό Αντικείµενο Αναλογιστικά-Ασφαλιστικά Μαθηµατικά 

∆ιδακτορικό University of Cambridge, Αγγλία 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Ανανεωτική Θεωρία 
Συναρτησιακά Οριακά Θεωρήµατα 
Σύνθετες Κατανοµές και Θεωρία Κινδύνου 
Θεωρία Χρεοκοπίας 

 

Στέγγος ∆ηµήτριος 5ος όροφος, Γραφ. 511, Τηλ. 4142274, e-mail: stengos@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Στοχαστικά Μοντέλα Αποφάσεων 

∆ιδακτορικό University of Manchester, Αγγλία 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Μαρκοβιανά Μοντέλα Αποφάσεων 

 

Λέκτορες 

 
Μπούτσικας Μιχαήλ 3ος όροφος, Γραφ.307 , Τηλ. 4142143, e-mail: mvbouts@hotmail.com 

Γνωστικό Αντικείµενο Εφαρµοσµένες Πιθανότητες 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Θεωρία Αξιοπιστίας 
Στοχαστικές ∆ιατάξεις Τυχαίων Μεταβλητών 
Προσεγγίσεις Κατανοµών 

 

Πιτσέλης Γεώργιος 5ος όροφος, Γραφ. 535 , Τηλ. 4142026, e-mail: pitselis@unipi.gr 

Γνωστικό Αντικείµενο Αναλογιστική και Ασφαλιστική Επιστήµη 

∆ιδακτορικό Univerity of Montreal, Καναδάς 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εκτίµηση Ασφαλίστρων Ζηµιών (Premium Estimation) 
Αξιοπιστία Χαρτοφυλακίου (Credibility Theory) 
Οικονοµετρικά Μοντέλα (Econometrics Models) 
Ανθεκτική Εκτίµηση (Robust Estimation) 

 

∆ιδάσκοντες σύµφωνα µε το Π.∆. 407/80 

 
Κυριάκης ∆ηµήτριος 5ος όροφος, Γραφ.509, Τηλ. 4142272 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

 

Μακρής Κωνσταντίνος 5ος όροφος, Γραφ.509 , Τηλ. 4142272 

 

Ξενάκης Ανδρέας 5ος όροφος, Γραφ.509, Τηλ. 4142272, e-mail:axenakis@cc.uoa.gr 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 



 35 

 

Συµεωνάκη Μαρία 5ος όροφος, Γραφ.509 , Τηλ. 4142272, e-mail:msymeon@hellasnet.gr 

∆ιδακτορικό Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 

Εκπαιδευτικoί Μέσης Εκαπαίδευσης µε απόσπαση 

 
Γκίνης ∆ηµήτριος Πτυχιούχος Μαθηµατικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ιδακτορικό  Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

 

Γκουλιώνης Ιωάννης Πτυχιούχος Φυσικού και Μαθηµατικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών  

 

Χαρατζόπουλος 
Παναγιώτης 

Πτυχιούχος Φυσικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών, Επαγγελµατικό 
Ενδεικτικό στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία 

 

Ειδικό τεχνικό και εργαστηριακό προσωπικό 
 

Αντωνίου Παρασκευή Γραµµατέας Πρύτανη, τηλ. 4142411 

Μαΐστρου Βασιλική Γραφ. 342, τηλ. 4142247 

Ροδίτου Ελένη Γραφ. 536, τηλ. 4142005 

 

∆ιοικητικό Προσωπικό 
 

Γραµµατεία Τµήµατος 
 

Μπαρτζάκλη Σταυρούλα Αν. Γραµµατέας Τµήµατος 

1ος όροφος, Γραφ. 115, Τηλ. 4142086 

Γεώργιος Χρόνης 1ος όροφος, Γραφ. 115, Τηλ. 4142084 

Τσώκου Παρασκευή 1ος όροφος, Γραφ. 115, Τηλ. 4142085 

Τριβουλίδου Βασιλική 1ος όροφος, Γραφ. 115, Τηλ. 4142087 

Θεοδοσία Κατσίπη 1ος όροφος, Γραφ. 115, Τηλ. 4142222 

 

Γραφείο Προέδρου 
 

Παπαδόγιανη Όλγα 5ος όροφος, Γραφ. 536, Τηλ. 4142307 

Ροδίτου Ελένη 5ος όροφος, Γραφ. 536, Τηλ. 4142005 
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Επιτροπές και Εκπρόσωποι του Τµήµατος 
 

Οι επιτροπές του Τµήµατος ορίζονται από τον Πρόεδρο ή τη Γ.Σ. του Τµήµατος. 

 Επιτροπή Νέου Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών  
 

Πρόεδρος Καθηγητής Τ. Παπαϊωάννου 

Μέλη Καθηγητής Μ. Κούτρας 
Καθηγητής Μ. Παπαδάκης 
Αναπλ. Καθηγητής Μ. Γκλεζάκος 
Αναπλ. Καθηγητής Ν. Μαχαιράς 
Αναπλ. Καθηγητής Κλ. Τσίµπος 
Αναπλ. Καθηγητής Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης 
Εκπρόσωπος φοιτητών 

 
 Συντονιστική Επιτροπή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
Πρόεδρος Καθηγητής Μ. Κούτρας 

Μέλη Καθηγητής Θ. Αρτίκης 
Καθηγητής Μ. Παπαδάκης 
Καθηγητής Π. Παπαϊωάννου 
Αναπλ. Καθηγητής Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης 
Επίκ. Καθηγητής ∆. Αντζουλάκος 
Εκπρόσωποι µεταπτυχιακών φοιτητών 

 
 Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων  

Αναπλ. Καθηγητής Ν. Μαχαιράς (Πρόεδρος), Αναπλ. Καθηγητής Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης, Επίκ. 
Καθηγητής ∆. Αντζουλάκος 

 
 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών 

Επίκ. Καθηγητής ∆. Αντζουλάκος, Λέκτορας Γ. Πιτσέλης 

 
 Επιτροπή Φοιτητικών Θεµάτων 

Αναπλ. Καθηγητής Κλ. Τσίµπος , Επίκ. Καθηγητής ∆. Αντζουλάκος, Λέκτορας Γ. Πιτσέλης, 
Εκπρόσωποι φοιτητών 

 
 Επιτροπή Technical Reports 

Καθηγητής Π. Παπαϊωάννου, Αναπλ. Καθηγητές Κλ. Τσίµπος και Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης, 
Λέκτορας Γ. Πιτσέλης. 

 
 Επιτροπή Βιβλιοθήκης (ΕΠΕΑΕΚ) 

Καθηγητής Μ. Κούτρας (Υπεύθυνος έργου) 
Αναπλ. Καθηγητής Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης (Εκπρόσωπος Τµήµατος) 

 
 Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

Καθηγητής Π. Παπαϊωάννου (τοµέας Στατιστικής), Λέκτορας Γ. Πιτσέλης (τοµέας Αναλογιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήµης  
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 Εκπρόσωποι Τµήµατος στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού για το Γ΄ Κ.Π.Σ. 

Αναπλ. Καθηγητής Φ. Γεωργιακώδης  

 
 

 Εκπρόσωπος Τµήµατος στη Σύγκλητο για το Ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

Λέκτορας Γ. Πιτσέλης 

 
 Εκπρόσωπος Τµήµατος στην Επιτροπή Ερευνών 

Αναπλ. Καθηγητής Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης 
 

 Εκπρόσωπος Τµήµατος στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παν/µιου Πειραιώς 

Επίκ. Καθηγητής ∆. Αντζουλάκος 

 
 Εκπρόσωπος Τµήµατος στην Επιτροπή ∆ιαπανεπιστηµιακών Σχέσεων 

Λέκτορας Γ. Πιτσέλης 

 

∆ιατελέσαντες Πρόεδροι 
 

Καθηγητής Αντώνιος Παναγιωτόπουλος  ……... 

Καθηγητής Αντώνιος Παναγιωτόπουλος  ……... 

Καθηγητής Αντώνιος Παναγιωτόπουλος  ……... 

Καθηγητής ∆ηµήτριος Αθανασόπουλος  ……… 

Καθηγητής ∆ηµήτριος Αθανασόπουλος  ……… 

Καθηγητής ∆ηµήτριος Αθανασόπουλος  ……… 

Καθηγητής Βασίλειος Μπένος  ………………... 

Καθηγητής Βασίλειος Μπένος  ………………... 

Καθηγητής Τάκης Παπαϊωάννου  ……………... 

Καθηγητής Τάκης Παπαϊωάννου  ……………... 

Καθηγητής Μάρκος Κούτρας  ...……………….. 

01/09/1984 – 31/08/1985 

01/09/1985 – 31/08/1987 

01/09/1987 – 31/08/1989 

01/09/1989 – 31/08/1991 

01/09/1991 – 31/08/1993 

01/09/1993 – 31/08/1995 

01/09/1995 – 31/08/1997 

01/09/1997 – 31/08/1999 

01/09/1999 – 31/08/2001 

01/09/2001 – 31/08/2003 

01/09/2003 –  
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444...      ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΠΠΠΤΤΤΥΥΥΧΧΧΙΙΙΑΑΑΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΣΣΣΠΠΠΟΟΟΥΥΥ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣ   
 
 

Πρόγραµµα Σπουδών 
 

 
Από το Ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 λειτουργεί νέο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος που αφορά 

τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 και µετά. 

Το παλαιό πρόγραµµα σπουδών αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό 

έτος 1996-1997 έως και το Ακαδηµαϊκό Έτος 2000-2001. 

Τα µαθήµατα που θα διδαχθούν κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 για τα τρία πρώτα έτη του νέου 

προγράµµατος σπουδών και οι αντίστοιχοι διδάσκοντες φαίνονται στους επόµενους πίνακες. Οι πίνακες που 

αφορούν τα µαθήµατα του τέταρτου έτους σπουδών θα διδαχθούν για πρώτη φορά το Ακαδηµαϊκό έτος 

2004-2005. Αναλυτικές επεξηγήσεις για τους διάφορους κωδικούς που εµφανίζονται στους πίνακες 

(κατηγορία, πεδίο) δίνονται στην παράγραφο “∆οµή του προγράµµατος σπουδών” που ακολουθεί µετά την 

παράθεση των καταλόγων των µαθηµάτων και των οκτώ εξαµήνων σπουδών. 

Τα µαθήµατα που θα διδαχθούν κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 για το τέταρτο έτος του παλαιού 

προγράµµατος σπουδών (αφορά φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα το Ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001) οι 

διδάσκοντες και η αντίστοιχη ύλη αναφέρονται στην ειδική ενότητα “Παλαιό Πρόγραµµα Σπουδών”. 
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Πρόγραµµα µαθηµάτων – Αναθέσεις διδασκαλίας 

 

Μαθήµατα 1ου έτους 
 
 

   

   

Μαθήµατα 1ου εξαµήνου   
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

∆ι
δα
κτ
ικ
ές

 
Μ
ον
άδ
ες

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

Πεδίο ∆ιδάσκων 

Περιγραφική Στατιστική 5 5 ΥΠ ΣΤΑ Κ. Τσίµπος 

Απειροστικός Λογισµός Ι 5 5 ΥΠ ΜΑΘ Αθ. Κυριαζής 

Εφαρµοσµένη Γραµµική Άλγεβρα 5 5 ΥΠ ΜΑΘ Αθ. Κυριαζής* , Μ. Συµεωνάκη 

Εισαγωγή στην Ασφάλιση 4 4 ΥΠ ΑΣΦ Μ. Νεκτάριος 

Μακροοικονοµική Θεωρία 4 4 ΥΠ ΟΙΚ ∆. Γιαννέλης 

Εργαστήριο Υπολογιστών 4 - Χ∆Μ ΠΛΗ Κ. Τσίµπος  

Συνδυαστική 3 3 ΕΠ ΣΤΑ Μ. Κούτρας 

Εµπορικό ∆ίκαιο 3 3 ΕΛ ΝΟΜ Αρ. Σινανιώτη 
 

*Εποπτεία µαθήµατος 
 
 
 
 

   

   

Μαθήµατα 2ου εξαµήνου   
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

∆ι
δα
κτ
ικ
ές

 
Μ
ον
άδ
ες

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

Πεδίο ∆ιδάσκων 

Πιθανότητες Ι 5 5 ΥΠ ΣΤΑ Μ. Κούτρας (Τµήµα Α) 
∆. Αντζουλάκος (Τµήµα Β) 

Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 5 5 ΥΠ ΜΑΘ Αθ. Κυριαζής 

Μικροοικονοµική Θεωρία 4 4 ΥΠ ΟΙΚ Π. Παντελίδης 

Εισαγωγή στην Πληροφορική 4 4 ΥΠ ΠΛΗ Θ. Παναγιωτόπουλος 

Άλγεβρα 4 4 ΕΠ ΜΑΘ Αθ. Κυριαζής 

Γενικές Ασφαλίσεις 4 4 ΕΠ ΑΣΦ Μ. Νεκτάριος 
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Μαθήµατα 2ου έτους 
 

 

   

   

Μαθήµατα 3ου εξαµήνου   
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

∆ι
δα
κτ
ικ
ές

 
Μ
ον
άδ
ες

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

Πεδίο ∆ιδάσκων 

Πιθανότητες ΙΙ 5 5 ΥΠ ΣΤΑ Μ. Κούτρας (Τµήµα Α) 
∆. Αντζουλάκος (Τµήµα Β) 

Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά  4 4 ΥΠ ΑΣΦ Θ. Αρτίκης 

Εισαγωγή στη Λογιστική 4 4 ΥΠ ΟΙΚ Πρ. Ευθύµογλου, Σ. Σπηλιώτη 

Ασφαλιστικό ∆ίκαιο 4 4 ΥΠ ΝΟΜ Β. Μπένος*, Κ. Μακρής 

Πραγµατική Ανάλυση 4 4 ΕΠ ΜΑΘ Ν. Μαχαιράς 

Αριθµητική Ανάλυση 4 4 ΕΠ ΜΑΘ Π.∆. 407/80 

Κοινωνιολογία 3 3 ΕΛ ΓΕΝ Ελ. Νίνα-Παζαρζή 

Φιλοσοφία** 3 3 ΕΛ ΓΕΝ  
 

*   Εποπτεία µαθήµατος 
** ∆εν θα προσφερθεί το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 

 
 
 
 

   

   

Μαθήµατα 4ου εξαµήνου   
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

∆ι
δα
κτ
ικ
ές

 
Μ
ον
άδ
ες

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

Πεδίο ∆ιδάσκων 

Στατιστική Ι 5 5 ΥΠ ΣΤΑ Γ. Ηλιόπουλος 

Αναλογιστικά Μαθηµατικά  5 5 ΥΠ ΑΣΦ Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης 

Ασφαλίσεις Ζωής Ι 4 4 ΥΠ ΑΣΦ Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης 

∆ηµογραφία 4 4 ΥΠ ∆ΗΜ Μ. Παπαδάκης, Κ. Τσίµπος 

Αρχές Χρηµατοοικονοµικής 4 4 ΥΠ ΟΙΚ Μ. Γκλεζάκος 

Θεωρία Αξιοποστίας 3 3 ΕΠ ΣΤΑ Μ. Μπούτσικας 

Επιχειρησιακή Έρευνα 4 4 ΕΛ ΓΕΝ Π. Παπαϊωάννου*,  
Μ. Συµεωνάκη 

Ειδικά Θέµατα Πιθανοτήτων 3 3 ΕΠ ΣΤΑ Ν. Μαχαιράς 

∆ιαφορικές Εξισώσεις 3 3 ΕΠ ΜΑΘ Π.∆. 407/80 

Πληροφοριακά Συστήµατα 4 4 ΕΠ ΠΛΗ Π.∆. 407/80 
 

* Εποπτεία µαθήµατος 
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Μαθήµατα 3ου έτους 
 

 
 

   

   

Μαθήµατα 5ου εξαµήνου   
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

∆ι
δα
κτ
ικ
ές

 
Μ
ον
άδ
ες

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

Πεδίο ∆ιδάσκων 

Στατιστική ΙΙ 4 4 ΥΠ ΣΤΑ Μ. Κατέρη 

Κατανοµές Απώλειας 4 4 ΥΠ ΑΣΦ Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης 

Ασφαλίσεις Ζωής ΙΙ 4 4 ΥΠ ΑΣΦ ∆. Αντζουλάκος 

Ξένη Γλώσσα Ι 4 - Χ∆Μ ΞΓΛ Χ. Τόµπρου, Χ. Γκούσιος,  
Ε. Κοτίου-Αλεξιάδου 

Αρχές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 4 4 ΕΠ ΟΙΚ Χ. Κανελλόπουλος 

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας 3 3 ΕΠ ΣΤΑ ∆. Καφφές 

Αξιόγραφα και Χρηµατιστηριακές Επενδύσεις 3 3 ΕΠ ΟΙΚ Μ. Γκλεζάκος 

Ειδικά Θέµατα ∆ηµογραφίας 3 3 ΕΛ ∆ΗΜ Μ. Παπαδάκης 
 
 
 
 

   

   

Μαθήµατα 6ου εξαµήνου   
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

∆ι
δα
κτ
ικ
ές

 
Μ
ον
άδ
ες

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

Πεδίο ∆ιδάσκων 

Ανάλυση Παλινδρόµησης 4 4 ΥΠ ΣΤΑ ∆. Καφφές 

Στοχαστικές ∆ιαδικασίες 4 4 ΥΠ ΣΤΑ Θ. Αρτίκης, ∆. Μαχαιράς 

Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου 4 4 ΥΠ ΑΣΦ Γ. Πιτσέλης 

Ξένη Γλώσσα ΙΙ 4 - Χ∆Μ ΞΓΛ Φ. Σιβρίδου, Χ. Γκούσιος,  
Ε. Κοτίου-Αλεξιάδου 

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών 4 4 ΕΠ ΣΤΑ ∆. Στέγγος 

Μέθοδοι και Τεχνικές ∆ειγµατοληψίας 4 4 ΕΠ ΣΤΑ Β. Μπένος*, Αν. Ξενάκης 

Θεωρία Τιµολόγησης Ασφαλίστρων 4 4 ΕΠ ΑΣΦ Γ. Πιτσέλης 

Βιοστατιστική 3 3 ΕΠ ΣΤΑ Π. Παπαϊωάννου 

Προσοµοίωση 3 3 ΕΠ ΠΛΗ Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Μπούτσικας 

Ανάλυση Επενδύσεων** 3 3 ΕΠ ΟΙΚ  

Πληθυσµιακή Γεωγραφία 3 3 ΕΛ ∆ΗΜ Μ. Παπαδάκης, Κ. Τσίµπος 
 

*   Εποπτεία µαθήµατος 
** ∆εν θα προσφερθεί το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 
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Μαθήµατα 4ου έτους 

Θα προσφερθούν από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2004-2005 
 
 

  

  
Μαθήµατα 7ου εξαµήνου  
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

∆ι
δα
κτ
ικ
ές

 
Μ
ον
άδ
ες

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

Πεδίο 

Θεωρία Κινδύνου και Χρεοκοπίας 5 5 ΥΠ ΑΣΦ 

Ανάλυση ∆ιακύµανσης 4 4 ΥΠ ΣΤΑ 

Απαραµετρική Στατιστική 4 4 ΥΠ ΣΤΑ 

Ανάλυση Επιβίωσης 4 4 ΕΠ ΑΣΦ 

Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα 4 4 ΕΠ ΑΣΦ 

Πολυµεταβλητή Ανάλυση 4 4 ΕΠ ΣΤΑ 

Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης 
Επιχειρήσεων 4 4 ΕΠ ΟΙΚ 

Ειδικά Θέµατα Ασφαλίσεων Ζωής 3 3 ΕΠ ΑΣΦ 

Σχεδιασµός Κοινωνικοοικονοµικών Ερευνών 3 3 ΕΛ ∆ΗΜ 
 
 
 
 

  

  
Μαθήµατα 8ου εξαµήνου  
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

∆ι
δα
κτ
ικ
ές

 
Μ
ον
άδ
ες

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

Πεδίο 

Στατιστικά Προγράµµατα 4 4 ΥΠ ΣΤΑ 

Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης 4 4 ΥΠ ΑΣΦ 

Στατιστική Κοινωνικών Φαινοµένων 4 4 ΥΠ ∆ΗΜ 

Εφαρµοσµένη Ανάλυση ∆εδοµένων 3 3 ΕΠ ΣΤΑ 

Ειδικά Θέµατα Στατιστικής 3 3 ΕΠ ΣΤΑ 

Ειδικά Θέµατα Στοχαστικών ∆ιαδικασιών 3 3 ΕΠ ΣΤΑ 

Θεωρία Στατιστικών Αποφάσεων 3 3 ΕΠ ΣΤΑ 

∆ιοίκηση Κινδύνου 3 3 ΕΠ ΑΣΦ 

Ειδικά Θέµατα Αναλογισµού 3 3 ΕΠ ΑΣΦ 

Οικονοµική της Ασφάλισης 3 3 ΕΠ ΑΣΦ 
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∆οµή του προγράµµατος σπουδών 
 

Τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών (70 συνολικά) κατατάσσονται σε 4 (τέσσερις) κατηγορίες, 
υποχρεωτικά (ΥΠ), υποχρεωτικά χωρίς διδακτικές µονάδες (Χ∆Μ), επιλογής (ΕΠ) και ελεύθερης επιλογής 
(ΕΛ). Ο αριθµός των προσφερόµενων µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών ανά κατηγορία φαίνεται στον 
επόµενο πίνακα 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠ Μαθήµατα υποχρεωτικά 30 

Χ∆Μ Μαθήµατα υποχρεωτικά χωρίς διδακτικές µονάδες 3 

ΕΠ Μαθήµατα επιλογής 30 

ΕΛ Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 7 

Κάθε µάθηµα, ανάλογα µε το περιεχόµενό του, εντάσσεται σε ένα γνωστικό πεδίο (εννέα το σύνολο). Ο 
αριθµός των προσφερόµενων µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών ανά γνωστικό πεδίο φαίνεται στον 
επόµενο πίνακα 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

I ΣΤΑ Πιθανότητες - Στατιστική 22 

II ΑΣΦ Αναλογιστική - Ασφαλιστική Επιστήµη 17 

III ΟΙΚ Οικονοµική – Χρηµατοοικονοµική Επιστήµη 8 

IV ΜΑΘ Μαθηµατικά 7 

V ΠΛΗ Πληροφορική 4 

VI ∆ΗΜ ∆ηµογραφία 5 

VII ΝΟΜ Νοµική Επιστήµη 2 

VIII ΞΓΛ Ξένες Γλώσσες 2 

IX ΓΕΝ Γενικό 3 

 



 45 

Η κατανοµή των 70 προσφερόµενων µαθηµάτων ανά γνωστικό πεδίο φαίνεται στους επόµενους πίνακες 

 

Οργάνωση µαθηµάτων ανά γνωστικό πεδίο 

 

I. ΠΕ∆ΙΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ: ΣΤΑ 
Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

1 Περιγραφική Στατιστική 5 Ώρες 1ο Εξάµηνο 

2 Πιθανότητες Ι 5 Ώρες 2ο Εξάµηνο 

3 Πιθανότητες ΙΙ 5 Ώρες 3ο Εξάµηνο 

4 Στατιστική Ι 5 Ώρες 4ο Εξάµηνο 

5 Στατιστική ΙΙ 4 Ώρες 5ο Εξάµηνο 

6 Ανάλυση Παλινδρόµησης 4 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

7 Στοχαστικές ∆ιαδικασίες 4 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

8 Ανάλυση ∆ιακύµανσης 4 Ώρες 7ο Εξάµηνο 

9 Απαραµετρική Στατιστική 4 Ώρες 7ο Εξάµηνο 

10 Στατιστικά Προγράµµατα 4 Ώρες 8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Επιλογής 

1 Συνδυαστική 3 Ώρες 1ο Εξάµηνο 

2 Θεωρία Αξιοπιστίας 3 Ώρες 4ο Εξάµηνο 

3 Ειδικά Θέµατα Πιθανοτήτων 3 Ώρες 4ο Εξάµηνο 

4 Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας 3 Ώρες 5ο Εξάµηνο 

5 Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών 4 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

6 Μέθοδοι και Τεχνικές ∆ειγµατοληψίας 4 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

7 Βιοστατιστική 3 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

8 Πολυµεταβλητή Ανάλυση 4 Ώρες 7ο Εξάµηνο 

9 Ανάλυση Επιβίωσης 4 Ώρες 7ο Εξάµηνο 

10 Θεωρία Στατιστικών Αποφάσεων 3 Ώρες 8ο Εξάµηνο 

11 Ειδικά Θέµατα Στατιστικής 3 Ώρες 8ο Εξάµηνο 

12 Ειδικά Θέµατα Στοχαστικών ∆ιαδικασιών 3 Ώρες 8ο Εξάµηνο 

13 Εφαρµοσµένη Ανάλυση ∆εδοµένων 3 Ώρες 8ο Εξάµηνο 
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II. ΠΕ∆ΙΟ: ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ: ΑΣΦ 
Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

1 Εισαγωγή στην Ασφάλιση 4 Ώρες 1ο Εξάµηνο 

2 Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά 4 Ώρες 3ο Εξάµηνο 

3 Αναλογιστικά Μαθηµατικά 5 Ώρες 4ο Εξάµηνο 

4 Ασφαλίσεις Ζωής Ι 4 Ώρες 4ο Εξάµηνο 

5 Ασφαλίσεις Ζωής ΙΙ 4 Ώρες 5ο Εξάµηνο 

6 Κατανοµές Απώλειας 4 Ώρες 5ο Εξάµηνο 

7 Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου 4 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

8 Θεωρία Κινδύνου και Χρεοκοπίας 5 Ώρες 7ο Εξάµηνο 

9 Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης 4 Ώρες 8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Επιλογής 

1 Γενικές Ασφαλίσεις 4 Ώρες 2ο Εξάµηνο 

2 Θεωρία Τιµολόγησης Ασφαλίστρων 4 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

3 Οικονοµική της Ασφάλισης 3 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

4 Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα 4 Ώρες 7ο Εξάµηνο 

5 Ανάλυση Επιβίωσης 4 Ώρες 7ο Εξάµηνο 

6 Ειδικά Θέµατα Ασφαλίσεων Ζωής 3 Ώρες 7ο Εξάµηνο 

7 ∆ιοίκηση Κινδύνου 3 Ώρες 8ο Εξάµηνο 

8 Ειδικά Θέµατα Αναλογισµού 3 Ώρες 8ο Εξάµηνο 
 
 

III. ΠΕ∆ΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ: ΟΙΚ 
Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

1 Μακροοικονοµική Θεωρία 4 Ώρες 1ο Εξάµηνο 

2 Μικροοικονοµική Θεωρία 4 Ώρες 2ο Εξάµηνο 

3 Εισαγωγή στην Λογιστική 4 Ώρες 3ο Εξάµηνο 

4 Αρχές Χρηµατοοικονοµικής 4 Ώρες 4ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Επιλογής 

1 Αρχές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 4 Ώρες 5ο Εξάµηνο 

2 Αξιόγραφα και Χρηµατιστηριακές Επενδύσεις 3 Ώρες 5ο Εξάµηνο 

3 Ανάλυση Επενδύσεων 3 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

4 Ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης 
επιχειρήσεων 4 Ώρες 7ο Εξάµηνο 
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IV. ΠΕ∆ΙΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ: ΜΑΘ 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

1 Απειροστικός Λογισµός Ι 5 Ώρες 1ο Εξάµηνο 

2 Εφαρµοσµένη Γραµµική Άλγεβρα 5 Ώρες 1ο Εξάµηνο 

3 Απειροστικός λογισµός ΙΙ 5 Ώρες 2ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Επιλογής 

1 Άλγεβρα 4 Ώρες 2ο Εξάµηνο 

2 Αριθµητική Ανάλυση 4 Ώρες 3ο Εξάµηνο 

3 Πραγµατική Ανάλυση 3 Ώρες 3ο Εξάµηνο 

4 ∆ιαφορικές Εξισώσεις 3 Ώρες 4ο Εξάµηνο 
 
 

V. ΠΕ∆ΙΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ: ΠΛΗ 
Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4 Ώρες 2ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά Χωρίς ∆ιδακτικές Μονάδες 

1 Εργαστήριο Υπολογιστών 4 Ώρες 1ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Επιλογής 

1 Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης 4 Ώρες 4ο Εξάµηνο 

2 Προσοµοίωση 3 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

 
 
 

VI. ΠΕ∆ΙΟ: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ: ∆ΗΜ 
Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

1 ∆ηµογραφία 4 Ώρες 4ο Εξάµηνο 

2 Στατιστική Κοινωνικών Φαινοµένων 4 Ώρες 8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής 

1 Ειδικά Θέµατα ∆ηµογραφίας 3 Ώρες 5ο Εξάµηνο 

2 Πληθυσµιακή Γεωγραφία 3 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

3 Σχεδιασµός Κοινωνικοοικονοµικών Ερευνών 3 Ώρες 7ο Εξάµηνο 
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VII. ΠΕ∆ΙΟ: ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ: ΝΟΜ 
Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

1 Ασφαλιστικό ∆ίκαιο 4 Ώρες 3ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής 

1 Εµπορικό ∆ίκαιο 3 Ώρες 1ο Εξάµηνο 

 
 
 

VIII. ΠΕ∆ΙΟ: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ: ΞΓΛ 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά Χωρίς ∆ιδακτικές Μονάδες 

1 Ξένη Γλώσσα Ι 4 Ώρες 5ο Εξάµηνο 

1 Ξένη Γλώσσα ΙΙ 4 Ώρες 6ο Εξάµηνο 

 
 
 

IX. ΠΕ∆ΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ: ΓΕΝ 
Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής 

1 Κοινωνιολογία 3 Ώρες 3ο Εξάµηνο 

2 Φιλοσοφία 3 Ώρες 3ο Εξάµηνο 

3 Επιχειρησιακή Έρευνα 4 Ώρες 4ο Εξάµηνο 

 

Χαρακτηριστικά του προγράµµατος σπουδών 
Τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος σπουδών είναι τα εξής: 

• Σε κάθε ένα από τα µαθήµατα των κατηγοριών ΥΠ, ΕΠ, και ΕΛ αντιστοιχεί αριθµός διδακτικών 

µονάδων (3 ή 4 ή 5) ίσος µε τον εβδοµαδιαίο αριθµό ωρών διδασκαλίας του. Η διαµόρφωση του βαθµού 

πτυχίου εξαρτάται µόνο από τη βαθµολογία σε αυτά τα µαθήµατα.  

• Τα µαθήµατα της κατηγορίας ΥΠ είναι υποχρεωτικά και σε κάθε ένα από αυτά αντιστοιχούν 4 ή 5 

διδακτικές µονάδες. 

• Τα µαθήµατα της κατηγορίας Χ∆Μ είναι υποχρεωτικά. Απαιτείται επιτυχής εξέταση σε αυτά, όµως η 

βαθµολογία τους δεν λαµβάνεται υπόψη στη διαµόρφωση του βαθµού πτυχίου. 

• Τα µαθήµατα της κατηγορίας ΕΠ κατανέµονται αποκλειστικά στα γνωστικά πεδία I έως V και σε κάθε 

ένα από αυτά αντιστοιχούν 3 ή 4 διδακτικές µονάδες . Στα µαθήµατα της κατηγορίας ΕΠ υπάρχει 

ποσοτικός περιορισµός ως προς τον ελάχιστο αριθµό επιλεγόµενων µαθηµάτων ανά πεδίο σύµφωνα µε 

τον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

ΣΤΑ 12 2 

ΑΣΦ 8 4 

ΟΙΚ 4 2 

ΜΑΘ 4 1 

ΠΛΗ 2 1 

• Τα µαθήµατα της κατηγορίας ΕΛ είναι µαθήµατα επιλογής στα οποία δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισµός 

ως προς τον ελάχιστο αριθµό επιλεγόµενων µαθηµάτων. Σε κάθε µάθηµα της κατηγορίας ΕΛ 

αντιστοιχούν 3 ή 4 διδακτικές µονάδες. 

 
Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 

 
Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται  

(α) επιτυχής εξέταση στα µαθήµατα των κατηγοριών ΥΠ και Χ∆Μ,  

(β) επιτυχής εξέταση σε 10 (ελάχιστος αριθµός επιλογών) µαθήµατα της κατηγορίας ΕΠ σύµφωνα µε 

τους προαναφερθέντες περιορισµούς, και 

(γ) η συγκέντρωση τουλάχιστον 174 διδακτικών µονάδων.  

Η επιτυχής εξέταση στα 30 µαθήµατα της κατηγορίας ΥΠ προσφέρει συνολικά 129 διδακτικές µονάδες, 

ενώ η επιτυχής εξέταση στα 10 (ελάχιστος αριθµός επιλογών) µαθήµατα της κατηγορίας ΕΠ προσφέρει επί 

πλέον 30 έως 40 διδακτικές µονάδες (αντιστοιχούν 3 ή 4 διδακτικές µονάδες σε κάθε µάθηµα της 

κατηγορίας ΕΠ). Έτσι το σύνολο των διδακτικών µονάδων που µπορούν να συγκεντρωθούν σύµφωνα µε 

τους περιορισµούς του Προγράµµατος Σπουδών είναι συνολικά 159 έως 169 διδακτικές µονάδες. Οι 

επιπρόσθετες διδακτικές µονάδες που απαιτούνται για το ελάχιστο όριο των 174 διδακτικών µονάδων 

καλύπτονται µε επιπλέον επιλογή µαθηµάτων από τις κατηγορίες ΕΠ και ΕΛ χωρίς περιορισµούς. 

 
Υπολογισµός βαθµού πτυχίου 

 
Σε κάθε ένα από τα µαθήµατα των κατηγοριών ΥΠ, ΕΠ και ΕΛ, αντιστοιχεί ένας συντελεστής 

βαρύτητας ο οποίος είναι 2 για τα µαθήµατα µε 5 διδακτικές µονάδες και 1,5 για τα µαθήµατα µε 3 ή 4 

διδακτικές µονάδες. Ο βαθµός πτυχίου (Β.Π.) προκύπτει ως ο σταθµικός µέσος όρος της βαθµολογίας των 

µαθηµάτων όπου η βαθµολογία κάθε µαθήµατος σταθµίζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Πιο 

συγκεκριµένα, ο βαθµός πυχίου (Β.Π.) υπολογίζεται από τον τύπο 

νσσσ
σσσ

+++
Β++Β+Β

=ΠΒ
L

L

21

2211.. vv , 

όπου:  
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• ν είναι συνολικός αριθµός µαθηµάτων στα οποία εξετάσθηκε επιτυχώς ο φοιτητής 

• Β1, Β2, …, Βν  είναι η βαθµολογία του φοιτητή σε κάθε µάθηµα 

• σ1, σ2, … , σν είναι οι συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων. 

Βαθµολογική κλίµακα: 8.50–10 «Άριστα», 6.50–8.49 «Λίαν Καλώς», 5.00–6.49 «Καλώς». 

Στους πτυχιούχους απονέµεται το πτυχίο Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης. Το πτυχίο 

απονέµεται από το Τµήµα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου. Το πτυχίο που απονέµεται είναι ισότιµο προς τα πτυχία 

των λοιπών Α.Ε.Ι. 

 
Άλλες χρήσιµες πληροφορίες 

 
• Το Ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

εποµένου. 

• Το εκπαιδευτικό έργο κάθε Ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα. Η διάρθρωση 

των σπουδών σε εξάµηνα ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα το Ακαδηµαϊκό έτος 

1983-84 και τα επόµενα. 

• Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστο 13 πλήρεις εβδοµάδες για διδασκαλία και 2 για εξετάσεις. 

• ∆ιακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας του Τµήµατος, πέρα από τα 

προβλεπόµενα στο νόµο, είναι δυνατή µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου και µόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις. 

• Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα του 

Τµήµατος είναι µικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόµενου στο πρόγραµµα για τις εργάσιµες µέρες του 

αντίστοιχου εξαµήνου, το µάθηµα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε. 

• Η διδασκαλία µαθηµάτων του πρώτου εξαµήνου κάθε Ακαδηµαϊκού έτους αρχίζει µέσα στο δεύτερο 

δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου ενώ αυτή του δευτέρου εξαµήνου λήγει µέσα στο πρώτο 

δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται από την Σύγκλητο του 

Πανεπιστηµίου. Σε εξαιρετικές όµως περιπτώσεις ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε 

πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου ρυθµίζει την έναρξη και λήξη των δύο εξαµήνων εκτός των 

ηµεροµηνιών αυτών, ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των εβδοµάδων της παραγράφου 3. 

• Η βαθµολογία του φοιτητή σε κάθε µάθηµα του Τµήµατος καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος 

οργανώνει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις και συνεκτιµά και άλλα τεκµήρια 

επιδόσεως των φοιτητών. 

• Οι εξετάσεις των µονών εξαµήνων γίνονται το µήνα Φεβρουάριο και των ζυγών το µήνα Ιούνιο. Το µήνα 

Σεπτέµβριο διεξάγονται εξετάσεις για τους οφείλοντας µαθήµατα µονών και ζυγών εξαµήνων. 
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• Κάθε εξάµηνο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα µαθήµατα που προβλέπονται στο 

κανονικό πρόγραµµα σπουδών. ∆ηλώσεις µαθηµάτων δεν γίνονται παρά µόνο για τα κατ’επιλογή 

µαθήµατα. Ο φοιτητής µπορεί να δηλώσει κατ’ επιλογή µάθηµα ενταγµένο σε άλλο εξάµηνο. Σε 

περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει στο αµέσως 

επόµενο εξάµηνο κ.ο.κ. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’επιλογή µάθηµα ο φοιτητής υποχρεούται ή να το 

επαναλάβει στο αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος ή να το αντικαταστήσει µε άλλο κατ’επιλογή µάθηµα 

κ.ο.κ. Η δήλωση των κατ’επιλογή µαθηµάτων γίνεται στην αρχή κάθε εξαµήνου µέσα στις εκάστοτε 

ισχύουσες προθεσµίες. 

• Κάθε φοιτητής δικαιούται µε αίτησή του στη Γραµµατεία του Τµήµατος να βελτιώσει τη βαθµολογία του 

σε τέσσερα (4) το πολύ µαθήµατα στο σύνολο των σπουδών του, ανεξάρτητα του χρονικού διαστήµατος 

που µεσολάβησε από την τελευταία εξέταση του µαθήµατος. Η νέα βαθµολογία κατά την επανάληψη 

εξέτασης αντικαθιστά την παλαιότερη. 

 
Καθοµολόγηση πτυχιούχου 

 

“Αξιωθείς(είσα) του πτυχίου του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 
 υπόσχοµαι και καθοµολογώ, 

οτι θα εργασθώ δια την προαγωγήν της επιστήµης την οποία εσπούδασα, 
καλλιεργών(ούσα) και µεταλαµπαδεύων(ουσα) τας γνώσεις τα οποίας απέκτησα, 

οτι θα τηρώ πιστώς τα διδάγµατα τα οποία έλαβα εκ του Πανεπιστηµίου 

και οτι θα καταβάλλω πάσαν δυνατήν προσπάθεια 
δια την ανάπτυξην της Εθνικής Οικονοµίας 
αποφεύγων(ουσα) πάσαν άδικον πράξιν και 

φιλοδοξών(ούσα) να καταστώ χρήσιµος εις το Έθνος και την Πολιτείαν” 
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Περιεχόµενο µαθηµάτων 

 
Μαθήµατα 1ου Εξαµήνου  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

 
Εισαγωγή, δεδοµένα και στατιστική. Μεταβλητές και κλίµακες µέτρησης. Γραφικές τεχνικές 

περιγραφής ονοµατικών (nominal) δεδοµένων: κυκλικά διαγράµµατα, ακιδωτά διαγράµµατα. ∆ιερευνητικές 

µέθοδοι και τεχνικές για την ανάλυση και συνοπτική περιγραφή αριθµητικών δεδοµένων: ιστογράµµατα, 

ραβδογράµµατα, πολύγωνο συχνοτήτων, καµπύλη συχνοτήτων, φυλλογράφηµα, θηκόγραµµα, αθροιστικά 

διαγράµµατα, καµπύλες αθροιστικών συχνοτήτων, καµπύλη Lorenz. Εισαγωγή στις χρονοσειρές και τα 

περιφερειακά (spatial) δεδοµένα. 

Μέτρα κεντρικής τάσης και θέσης, µέτρα κύµανσης, ροπές, ασυµµετρία και κύρτωση. 

∆ιµεταβλητοί πληθυσµοί, πίνακες 2x2, πίνακες rxc, δεσµευµένη αναµενόµενη τιµή, δεσµευµένες ροπές, 

ανεξαρτησία, δείκτες συµφωνίας, συντελεστής συσχέτισης, µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. 

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Προετοιµασία δεδοµένων για εισαγωγή στον Η/Υ. Ανάγνωση 

και αποθήκευση αρχείων δεδοµένων. Εισαγωγή δεδοµένων, ορισµός µεταβλητών, κωδικοποίηση τιµών, 

αναµόρφωση δεδοµένων. Μεταφορά δεδοµένων (import/export) µεταξύ διάφορων στατιστικών πακέτων και 

άλλων προγραµµάτων διαχείρισης δεδοµένων. Περιγραφική ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών. Πίνακες συχνοτήτων, ραβδογράµµατα, κυκλικά διαγράµµατα, ιστογράµµατα. Συνήθη 

στατιστικά µέτρα (µέσος, διάµεσος, επικρατούσα τιµή, διασπορά, µέγιστο/ελάχιστο, ποσοστηµόρια, 

τεταρτηµόρια κ.λ.π.). Επεξεργασία και τροποποίηση γραφικών παραστάσεων. 

 
 

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι 
 

Αλγεβρικές ιδιότητες των πραγµατικών αριθµών. Φυσικοί, ακέραιοι, ρητοί αριθµοί. Η πληρότητα των 

πραγµατικών αριθµών. Ακολουθίες και σειρές πραγµατικών αριθµών. Συναρτήσεις µιας µεταβλητής. 

Συνεχείς και οµαλά συνεχείς συναρτήσεις. Λογαριθµική και εκθετική συνάρτηση. Η εκθετική συνάρτηση 

στους µιγαδικούς (ορισµός και βασικές αλγεβρικές ιδιότητες των µιγαδικών, ακολουθίες και σειρές 

µιγαδικών αριθµών, σύγκλιση της εκθετικής σειράς, συνέχεια της εκθετικής συνάρτησης). Τριγωνοµετρικές 

συναρτήσεις. Παραγώγιση. Τοπικά ακρότατα. Θεώρηµα µέσης τιµής. Κυρτότητα. Αριθµητικές λύσεις 

εξισώσεων (Θεώρηµα σταθερού σηµείου, µέθοδος Newton). Αόριστο ολοκλήρωµα. ∆ιαφορικές εξισώσεις. 

Ορισµένο ολοκλήρωµα. Ολοκλήρωση και παραγώγιση. Γενικευµένο ολοκλήρωµα. Συνάρτηση Γάµµα. 

Σειρές Taylor. 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 
 

Εισαγωγή στη Θεωρία των συνόλων, υποσύνολα, δυναµοσύνολα, πράξεις µεταξύ συνόλων, καρτεσιανό 

γινόµενο), ∆ιµελείς σχέσεις (ορισµός, ιδιότητες, σχέσεις µερικής, γραµµικής και καλής διάταξης). 
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Απεικονίσεις- συναρτήσεις, αντίστροφη συνάρτηση, σύνθεση, Σχέσεις ισοδυναµίας, αντίστροφος πίνακας, 

γραµµική συνάρτηση, ορίζοντες, γραµµικοί µετασχηµατισµοί, βαθµός πίνακα, ιδιοτιµές, ιδιοδιανύσµατα, 

ορθογώνιοι πίνακες, εφαρµογές, σύνολα, ισότητα, διατεταγµένα ζεύγη, αντιστοιχίες, διµελείς σχέσεις, πεδίο 

ορισµού αντιστοιχίας, ισότητα, αντίστροφη αντιστοιχία, σύνθεση, ταυτοτική απεικόνιση, σταθερή, σχέσεις 

ισοδυναµίας, διάταξη (µερική, ολική), µήτρες και στοιχειώδεις µετασχηµατισµοί, ορίζοντες, βαθµοί µήτρας 

και γραµµικά συστήµατα. 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
 

Βασικές έννοιες του κινδύνου: καθαροί κίνδυνοι – µέτρηση των κινδύνων. Μηχανισµός της ασφάλισης: 

προϋποθέσεις ασφαλισιµότητας κινδύνων. ∆ιαχείριση κινδύνων: Αποφυγή – κράτηση – µεταφορά – έλεγχος 

– ασφάλιση. Βασικές νοµικές αρχές ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Ανάλυση των ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων. Ασφαλίσεις ζωής: τύποι ασφαλίσεων ζωής και ράντων – συµβατικοί όροι του ασφαλιστηρίου 

ζωής. Ατοµική ασφάλιση υγείας. Οµαδικές ασφαλίσεις. Ασφαλίσεις Περιουσίας: ασφαλίσεις πυρός. 

Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Οι λειτουργίες της ασφαλιστικής 

επιχείρησης: Τιµολόγηση – underwriting – πωλήσεις – διακανονισµός ζηµιών – αντασφάλιση. 

 
 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
 

Το µάθηµα θα πρέπει να επιτρέπει στους σπουδαστές να διαµορφώσουν µια σαφή εικόνα για τις 

βασικές µακροοικονοµικές έννοιες και τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται και αλληλοεπηρεάζονται τα 

κυριότερα µακροοικονοµικά µεγέθη σε µια ανοικτή οικονοµία, σε συνθήκες ισορροπίας. Οι απαραίτητες 

θεµατικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: 

Εισαγωγή στη Μακροοικονοµική Θεωρία – Εθνικό εισόδηµα – Ζήτηση – Προσφορά – Παραγωγή – 

Κατανάλωση – Αποταµίευση – Επένδυση – Απασχόληση – Χρήµα – Επιτόκια – Πληθωρισµός – Ανάπτυξη. 

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Εισαγωγή στους µικροϋπολογιστές. 

Εισαγωγή στα Windows: οργάνωση προγραµµάτων και εγγράφων, λειτουργίες του Control Panel, 

εργασία µε τα εργαλεία του συστήµατος και µε τον Explorer. 

Επικοινωνία – www: Σύνδεση µε το Internet, εξερεύνηση µε τον Internet Explorer, εργασία µε το 

Outlook Express. 

Εισαγωγή στο Word: επεξεργασία κειµένου, µορφοποίηση πινάκων και χρήση του Equation Editor. 

Επεξεργασία δεδοµένων και δηµιουργία διαγραµµάτων µε το Excel. 

Εισαγωγή στη δηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων µε την Access. 

Στοιχεία από τη Mathematica. 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ 
 

Βασικές αρχές απαρίθµησης (προσθετική, πολλαπλασιαστική, δενδροδιαγράµµατα). Αναδροµικές 

σχέσεις. 

∆ιατάξεις, συνδυασµοί, µεταθέσεις. Πλήθος ακεραίων λύσεων γραµµικών εξισώσεων. 

Το διωνυµικό θεώρηµα. Υπολογισµός αθροισµάτων µε διωνυµικούς συντελεστές. Το πολυωνυµικό 

θεώρηµα. Πολυωνυµικοί συντελεστές και εφαρµογές. 

Αρχή εγκλεισµού-αποκλεισµού και εφαρµογές. Πλήθος φραγµένων ακεραίων λύσεων γραµµικών 

εξισώσεων. Γεννήτριες συναρτήσεις συνδυασµών και διατάξεων. 

 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 

Το εµπορικό δίκαιο. Οι έννοιες και η σηµασία του. Κλάδοι του εµπορικού δικαίου. Εµπορικές πράξεις. 

Ιδιότητα του εµπόρου και συνέπειές της. Εµπορική ικανότητα. Εµπορική επιχείρηση. Η έννοια της 

εµπορικής εταιρείας. Νοµοθεσία εµπορικών εταιρειών και διακρίσεις αυτών. Νοµική προσωπικότητα και 

εµπορική ιδιότητα των εταιρειών αυτών. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες. Η ευθύνη των εταίρων. 

∆ιαχείριση εµπορικών εταιρειών. 
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Μαθήµατα 2ου Εξαµήνου 
 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι  
 

Πειράµατα τύχης. ∆ειγµατικοί χώροι και ενδεχόµενα. Η έννοια της πιθανότητας. Αξιωµατική 

θεµελίωση της πιθανότητας. Πεπερασµένοι δειγµατικοί χώροι, κλασική πιθανότητα. ∆εσµευµένη 

πιθανότητα. Το πολλαπλασιαστικό θεώρηµα. Θεώρηµα ολικής πιθανότητας και τύπος του Bayes. 

Στοχαστική ανεξαρτησία ενδεχοµένων, ανεξάρτητες δοκιµές. 

Τυχαίες µεταβλητές. Κατανοµές πιθανότητας. Χαρακτηριστικές παράµετροι κατανοµών (µέση τιµή, 

διασπορά, ροπές, ποσοστιαία σηµεία, κορυφή). Ανισότητα Chebyshev. Κατανοµή συνάρτησης τυχαίας 

µεταβλητής. 

Οι κυριότερες διακριτές µονοδιάστατες κατανοµές (διωνυµική κατανοµή, υπεργεωµετρική κατανοµή, 

γεωµετρική κατανοµή, αρνητική διωνυµική κατανοµή, κατανοµή Poisson). 

Οι κυριότερες συνεχείς µονοδιάστατες κατανοµές (οµοιόµορφη κατανοµή, εκθετική κατανοµή, 

κανονική κατανοµή, λογαριθµοκανονική κατανοµή, κατανοµή Erlang και Γάµµα, κατανοµή Βήτα). 

Προσεγγίσεις κατανοµών (προσέγγιση της υπεργεωµετρικής κατανοµής από τη διωνυµική, της 

διωνυµικής και της αρνητικής διωνυµικής κατανοµής από την κατανοµή Poisson, και της διωνυµικής 

κατανοµής από την κανονική κατανοµή). 

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Επίδειξη χρήσης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων 

για τη γραφική παράσταση των βασικών κατανοµών, την εύρεση πιθανοτήτων που σχετίζονται µε αυτές και 

τη διαπίστωση της σύγκλισης στο κεφάλαιο των προσεγγίσεων κατανοµών. Επεξεργασία πρακτικών 

εφαρµογών. 

 
 

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ  
 

Μετασχηµατισµός Laplace. Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων (οµαλή και κατά σηµείο σύγκλιση, 

οµαλή σύγκλιση και συνέχεια, οµαλή σύγκλιση και παραγώγιση, οµαλή σύγκλιση και ολοκλήρωση, 

πολυωνυµική προσέγγιση. ∆υναµοσειρές. ∆ιωνυµική σειρά. Παραγώγιση και ολοκλήρωση δυναµοσειρών). 

Συναρτήσεις δύο µεταβλητών (βασικές έννοιες, σύγκλιση, συνέχεια, η συνάρτηση Βήτα, οικονοµικές 

συναρτήσεις, παραγώγιση συναρτήσεων δύο µεταβλητών, διπλό ολοκλήρωµα). Συναρτήσεις πολλών 

µεταβλητών. Συµπληρωµατικά πρέπει να διδάσκονται βασικές έννοιες επιφανειών όπως: καρτεσιανές 

συντεταγµένες, επίπεδο, σφαίρα, ελλειψοειδή, υπερβολοειδή, παραβολοειδή, κυλινδρικές και κωνικές. 

 
 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
 

Στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις µεταβλητές που προσδιορίζουν την λειτουργία των 

καταναλωτών και των οικονοµικών µονάδων. Απαραίτητες θεµατικές ενότητες είναι: 

Θεωρία καταναλωτή (Εισόδηµα, προτιµήσεις, ωφέλεια, ζήτηση) 

Παραγωγή. Κόστος – Κέρδος. 
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Ελεύθερος Ανταγωνισµός / Ολιγοπώλιο / Μονοπώλιο – Ισορροπία αγοράς. 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήµατα, Βασικές γνώσεις Λειτουργικών Συστηµάτων, Τεχνολογία 

και Αρχιτεκτονική Συστηµάτων Πληροφορικής, Λογισµικό Πληροφοριακών Συστηµάτων, Οργάνωση 

∆εδοµένων. Εισαγωγή στα πολυµέσα. Εισαγωγή στις υπηρεσίες του Internet. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. 

 
 

ΑΛΓΕΒΡΑ  
 

Εισαγωγικές έννοιες: o n-διάστατος ευκλείδιος χώρος Rn (ορισµός, διατεταγµένες n-άδες, αµφιµονο-

σήµαντη αντιστοίχιση µεταξύ διατεταγµένων ζευγαριών και σηµείων του επιπέδου, πρόσθεση και βαθµωτός 

πολλαπλασιασµός, ευθείες, βαθµωτό (εσωτερικό) γινόµενο στο Rn, νόρµα, ανισότητα Cauchy-Schwarz, 

τριγωνική ανισότητα, ορθογώνια διανύσµατα, επίπεδα στο Rn, διανυσµατικό (εξωτερικό) γινόµενο στο R3) 

και πολυώνυµα (πολλαπλασιασµός και διαίρεση µε υπόλοιπο, ρίζες πολυωνύµου, ύπαρξη και καθορισµός 

των ριζών πολυωνύµου (θεµελιώδες θεώρηµα της Άλγεβρας)). 

Γραµµικοί και διανυσµατικοί χώροι, γραµµική ανεξαρτησία, βάση, διάσταση, µήτρες, καθορισµός 

βάσης µέσω µήτρας, ευθέα αθροίσµατα. Γραµµικές απεικονίσεις (ορισµός και στοιχειώδεις ιδιότητες, 

πυρήνας και εικόνα, πράξεις πινάκων, γραµµικές απεικονίσεις και πίνακες, rank µιας γραµµικής 

απεικόνισης, ισοµορφισµοί, µετασχηµατισµοί συντεταγµένων, στοιχειώδεις µετασχηµατισµοί µητρών, rank 

και ισοδυναµία µέτρων). Γραµµικά συστήµατα (οµογενή και µη οµογενή). Ορίζουσες (ορισµός, ιδιότητες, 

ορίζουσα γινοµένου, ανάπτυγµα ορίζουσας, εφαρµογές). Ιδιοδιανύσµατα και ιδιοτιµές (οµοιότητα µητρών, 

χαρακτηριστικά πολυώνυµα, διαγωνιοποίηση). Ευκλείδιοι διανυσµατικοί χώροι (βαθµωτά (εσωτερικά) 

γινόµενα, ορθοκανονικοποίηση, ορθογώνιοι ενδοµορφισµοί). 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  
 

Καλύπτονται οι ασφαλίσεις περιουσίας και αστικών ευθυνών. Οικονοµική ανάλυση ασφαλιστικής 

επιχείρησης γενικών ασφαλίσεων: µέθοδοι τιµολόγησης – τύποι τεχνικών αποθεµάτων – ανάλυση 

ισολογισµών. Κρατική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων γενικών ασφαλίσεων. 

Ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης. Ασφαλίσεις πυρός και απώλειας κερδών. 

Τεχνικές ασφαλίσεις. Ασφαλίσεις µεταφορών. Ασφαλίσεις πιστώσεων / εγγυήσεων. Ασφαλίσεις σκαφών. 

Τύποι αντασφάλισης για γενικές ασφαλίσεις. 
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Μαθήµατα 3ου Εξαµήνου 
 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ 
 

Πολυδιάστατες τυχαίες µεταβλητές. Από κοινού συνάρτηση πιθανότητας, πυκνότητας πιθανότητας και 

κατανοµής. Περιθώριες κατανοµές πιθανότητας, δεσµευµένες κατανοµές πιθανότητας, στοχαστική 

ανεξαρτησία τυχαίων µεταβλητών. Μέση τιµή και διακύµανση συνάρτησης τυχαίων µεταβλητών, µικτές 

ροπές, δεσµευµένη µέση τιµή και διακύµανση. Συνδιακύµανση και συντελεστής συσχέτισης, ευθεία 

παλινδρόµησης.  

Ειδικές πολυδιάστατες κατανοµές: πολυωνυµική κατανοµή, πολυδιάστατη υπεργεωµετρική κατανοµή, 

αρνητική πολυωνυµική κατανοµή, διδιάστατη κατανοµή Poisson, πολλαπλή κατανοµή Poisson, 

πολυδιάστατη κατανοµή Dirichlet, πολυδιάστατη κανονική κατανοµή. 

Γεννήτρια πιθανοτήτων, γεννήτριες ροπών, µετασχηµατισµός Laplace και χαρακτηριστική συνάρτηση 

πολυδιάστατων τυχαίων µεταβλητών. Κατανοµή αθροίσµατος και γραµµικού συνδυασµού ανεξάρτητων 

τυχαίων µεταβλητών, κατανοµή τυχαίου αθροίσµατος, µικτές κατανοµές (mixed distributions). 

Εύρεση κατανοµής συνάρτησης τυχαίων µεταβλητών. Μέθοδος (αθροιστικής) συνάρτησης κατανοµής, 

κατανοµή αθροίσµατος, διαφοράς, γινοµένου και πηλίκου δύο τυχαίων µεταβλητών. Μέθοδος 

ροπογεννήτριας συνάρτησης. Μέθοδος µετασχηµατισµού. Κατανοµή 2
nχ , κατανοµή nt  (Student) και 

κατανοµή 
21 ,nnF  (Snedecor). Κατανοµή του διατεταγµένου δείγµατος. 

Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων µεταβλητών. Σχεδόν βέβαια σύγκλιση, σύγκλιση κατά κατανοµή, 

σύγκλιση κατά πιθανότητα. Σχέσεις µεταξύ των διαφόρων ειδών συγκλίσεων. Κεντρικά οριακά θεωρήµατα, 

κανονική προσέγγιση διωνυµικής και Poisson κατανοµής. Νόµοι µεγάλων αριθµών. 

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Επίδειξη χρήσης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων 

για γραφική παράσταση των κυριότερων πολυδιάστατων κατανοµών και των κατανοµών 2
nχ , nt  (Student) 

και 
21 ,nnF  (Snedecor). Γραφική επίδειξη της σύγκλισης που συνεπάγεται το κεντρικό οριακό θεώρηµα. 

Επεξεργασία πρακτικών εφαρµογών. 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στους φοιτητές του Τµήµατος τις αναγκαίες γνώσεις σε θέµατα 

σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µαθηµατικά. 

Απαραίτητες θεµατικές ενότητες. 

Απλός τόκος. Προεξόφληση σε απλό τόκο. Ισοδύναµα γραµµάτια. Ανατοκισµός ή σύνθετος τόκος. 

Ράντες. Ενιαία δάνεια. Οµολογιακά δάνεια. Αξιολόγηση των επενδύσεων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές µε τη λογιστική διαδικασία και να τους 

επιτρέψει να αξιοποιούν τις πληροφορίες που πηγάζουν από τους λογαριασµούς των επιχειρήσεων. 

 Απαραίτητες θεµατικές ενότητες : 

 Θεµελιώδεις λογιστικές έννοιες – Λογιστική ισότητα –Λογαριασµός – Ηµερολόγιο – Καθολικό 

Ισοζύγιο – Ισολογισµός – Κατάσταση αποτελεσµάτων – Αναλυτικά ισοζύγια – Αναλυτικά καθολικά – 

Πάγια – Αποθέµατα – Απαιτήσεις – Αποσβέσεις. 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 

Η έννοια της ασφάλισης. ∆ιακρίσεις ασφαλίσεων. ∆ίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης. Η ασφαλιστική 

επιχείρηση – κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας της. Πρακτόρευση και παραγωγή ασφαλίσεων.  

Η ασφαλιστική σύµβαση. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων. Καθήκοντα 

συµπεριφοράς. 

Οι ασφαλίσεις ζηµιάς (Αντικείµενο ασφάλισης. Παροχή του ασφαλιστή. Χερσαίες και θαλάσσιες 

ασφαλίσεις ζηµιάς) 

Οι ασφαλίσεις ποσού και ιδιαίτερα οι ασφαλίσεις ζωής. 

Μελέτη ασφαλιστηρίων και των νοµικών προβληµάτων τους.  

 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Πραγµατικοί αριθµοί (αξιώµατα σώµατος, διάταξης, πληρότητας, αξίωµα της επιλογής). Αριθµήσιµα 

σύνολα, ανοικτά και κλειστά σύνολα και σύνολα Borel στο σύνολο R των πραγµατικών αριθµών. 

Ολοκλήρωµα Riemann-Stieltjetes και συναρτήσεις φραγµένης κύµανσης µε εφαρµογές στην Θεωρία 

Πιθανοτήτων. Ευκλείδειοι χώροι (διανυσµατικοί χώροι Rn). Μέτρο του Lebesque (εισαγωγή, εξωτερικό 

µέτρο, µετρήσιµα σύνολα και µέτρο του  Lebesque, µη µετρήσιµα σύνολα, µετρήσιµες συναρτήσεις). Το 

ολοκλήρωµα του Lebesque (το ολοκλήρωµα του Riemann, το ολοκλήρωµα Lebesque µιας φραγµένης 

συνάρτησης επάνω σε ένα σύνολο πεπερασµένου µέτρου, το ολοκλήρωµα µιας µη αρνητικής συνάρτησης, 

το γενικό ολοκλήρωµα του Lebesque). Σύγκλιση κατά µέτρο. Μέτρα γινόµενα. ∆ιαφόριση και ολοκλήρωση 

(διαφόριση µονότονων συναρτήσεων, συναρτήσεις φραγµένης κύµανσης, διαφόριση ολοκληρώµατος, 

απόλυτη συνέχεια, κυρτές συναρτήσεις). Οι Lp – χώροι για ∞≤≤ p1 . Οι ανισότητες Minkowski και 

Holder. Σύγκλιση και πληρότητα. 

 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Σφάλµατα (σφάλµατα και µετάδοση σφαλµάτων στους υπολογισµούς, υπολογισµός τιµής πολυωνύµου 

και της τιµής της παραγώγου του πολυωνύµου σε γνωστό σηµείο). 

Πεπερασµένες διαφορές (προς τα εµπρός, προς τα πίσω και κεντρικές, µετάδοση σφαλµάτων σε πίνακα 
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διαφορών, γραµµικοί τελεστές διαφορών, σχέσεις µεταξύ τελεστών). 

Παρεµβολή (τύποι των Newton-Gregory, τύπος του Bessel, τύπος του Lagrange). 

Αριθµητική παραγώγιση (τύποι αριθµητικής παραγωγίσεως µε χρήση συµβολικών µεθόδων και µε τη 

µέθοδο των προσδιοριστέων συντελεστών). 

Αριθµητική ολοκλήρωση (τύπος των Newton-Cotes, µέθοδοw των προσδιοριστέων συντελεστών) 

Αριθµητική επίλυση εξισώσεων (µέθοδος της διχοτοµήσεως, µέθοδος γραµµικής παρεµβολής, γενική 

επαναληπτική µέθοδος, µέθοδος των Newton-Raphson). 

Εξισώσεις διαφορών (επίλυση οµογενών και µη οµογενών γραµµικών εξισώσεων n τάξης µε σταθερούς 

συντελεστές). 

Αριθµητική επίλυση γραµµικών συστηµάτων (µέθοδος απαλοιφής του Gauss, µέθοδος απαλοιφής του 

Jordan, γενική επαναληπτική µέθοδος, µέθοδος του Jacobi, µέθοδος των Gauss-Seidel). 

Επαναληπτικές µέθοδοι για την εύρεση ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων (µέθοδος της δυνάµεως, εύρεση 

της µικρότερης και της µεγαλύτερης ιδιοτιµής, εύρεση της απόλυτα µικρότερης ιδιοτιµής, εύρεση 

οποιασδήποτε ιδιοτιµής). 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
 
Κύριες κοινωνιολογικές θεωρήσεις. Κοινωνική Έρευνα. Κοινωνική Οργάνωση. Βασικές έννοιες – 

επίπεδα. Κοινωνική αλλαγή. Πολιτισµός. 

Βιοµηχανική κοινωνία: Κοινωνικές αλλαγές και εκβιοµηχάνιση. Καταµερισµός της εργασίας και νέες 

επαγγελµατικές δοµές. 

Τεχνολογικές εξελίξεις και κοινωνικές επιπτώσεις. Κοινωνιολογική θεώρηση των προβληµάτων της 

βιοµηχανικής και µεταβιοµηχανικής κοινωνίας. Μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων από την Ελληνική και 

∆ιεθνή εµπειρία. 

 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 

∆ηµιουργία και ιστορική εξέλιξη του φιλοσοφικού στοχασµού. Η συµβολή της Σοφιστικής. 

Φιλοσοφούντες και Φιλόσοφοι. Έννοια της φιλοσοφίας. ∆ιαφορά της Φιλοσοφίας από θρησκεία. Επιστήµη. 

Τέχνη. Φιλοσοφικές µέθοδοι. Οι βασικές φιλοσοφικές τάσεις, η χρησιµότητα της φιλοσοφίας. 
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Μαθήµατα 4ου Εξαµήνου 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 
 

Βασικές έννοιες (παράµετρος, παραµετρικός χώρος, δεδοµένα, τυχαίο δείγµα, στατιστική συνάρτηση, 

εκτιµήτρια, εκτίµηση). Μέσο τετραγωνικό σφάλµα, µη ύπαρξη βέλτιστης εκτιµήτριας. Αµερόληπτες 

εκτιµήτριες, αµεροληψία δειγµατικού µέσου και δειγµατικής διασποράς. ΑΟΕ∆ εκτιµήτριες. Εµπειρική 

συνάρτηση κατανοµής, Θεώρηµα Glivenko – Cantelli.  

Ανισότητα Cramér – Rao. Εύρεση ΑΟΕ∆ εκτιµητριών µέσω της ανισότητας Cramér – Rao. Αριθµός 

πληροφορίας Fisher. Επάρκεια, επαρκής στατιστική συνάρτηση, παραγοντικό κριτήριο Neyman – Fisher. 

Θεώρηµα Rao – Blackwell. Πληρότητα, πλήρης στατιστική συνάρτηση, Θεώρηµα Lehmann – Scheffé. 

Εύρεση ΑΟΕ∆ εκτιµητριών µέσω του Θεωρήµατος Lehmann – Scheffé. Εκθετικές οικογένειες κατανοµών. 

Θεώρηµα Basu, ανεξαρτησία δειγµατικού µέσου και δειγµατικής διασποράς στην κανονική κατανοµή. 

Μοναδικότητα της ΑΟΕ∆ εκτιµήτριας.  

Εκτιµήτριες µέγιστης πιθανοφάνειας και εκτιµήτριες µε την µέθοδο των ροπών. Η δειγµατική διάµεσος 

ως εκτιµήτρια της διαµέσου της κατανοµής.  

Ασυµπτωτικές ιδιότητες εκτιµητριών (συνέπεια, ασυµπτωτική κανονικότητα, ασυµπτωτική 

αποδοτικότητα, ασυµπτωτική σχετική αποδοτικότητα). Εύρεση ασυµπτωτικών κατανοµών µέσω της 

µεθόδου δέλτα.  

∆ιαστήµατα και φράγµατα εµπιστοσύνης. Κατασκευή διαστηµάτων εµπιστοσύνης. Ποσοστιαία σηµεία. 

∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης ίσων ουρών και ελαχίστου µήκους για τις παραµέτρους µίας και δύο 

ανεξάρτητων κανονικών κατανοµών. 

Ασυµπτωτικά διαστήµατα εµπιστοσύνης. Ασυµπτωτικά διαστήµατα εµπιστοσύνης  για µέσους και 

ποσοστά. 

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Επίδειξη χρήσης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων 

για τον αριθµητικό υπολογισµό εκτιµητριών και διαστηµάτων εµπιστοσύνης για κανονικούς και µη 

κανονικούς πληθυσµούς. Επεξεργασία πρακτικών εφαρµογών. 

 
 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

Λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας. Αρχές υπολογισµού του ασφαλίστρου. Ιδιότητες των 

αρχών υπολογισµού του ασφαλίστρου. Θεωρία της ωφελιµότητας. Αρχή της ωφελιµότητας στην ασφάλιση. 

Συναρτήσεις ωφελιµότητας. Αρχή της ωφελιµότητας στην ασφάλιση. Κινδυνοφοβία και κινδυνοφιλία. 

Ανισότητα Jensen. 

Περιπτώσεις µερικής κάλυψης κινδύνου. Ασφαλιστικά σχήµατα. Αναλογικά σχήµατα  (σταθερής 

αναλογίας, υπερβάλλοντος κεφαλαίου) και µη-αναλογικά σχήµατα (υπερβάλλοντος ζηµίας, ανακοπής 

ζηµίας). Υπολογισµός των ροπών των καλύψεων και των αντίστοιχων ιδίων κρατήσεων. Συνδιακύµανση 

κάλυψης και ιδίας κράτησης. Το βέλτιστο του υπερβάλλοντος ζηµίας. 
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Μοντέλο ατοµικού κινδύνου. Συνελίξεις. Άµεσος και αναδροµικός τρόπος υπολογισµού της 

συνάρτησης πιθανότητας των συνολικών αποζηµιώσεων. Υπολογισµός ροπών της κατανοµής των 

συνολικών αποζηµιώσεων και µέθοδος ροπογεννητριών. Περιθώριο ασφάλειας και προσεγγίσεις της 

κατανοµής των συνολικών αποζηµιώσεων. Εφαρµογές στις γενικές ασφαλίσεις και στις ασφαλίσεις ζωής 

µικρής περιόδου. 

Μοντέλα συλλογικού κινδύνου µιας περιόδου. Μοντέλα σύνθετων κατανοµών ως µοντέλα συνολικών 

αποζηµιώσεων. Η κατανοµή των συνολικών αποζηµιώσεων. Αναλυτικά αποτελέσµατα υπολογισµού της 

κατανοµής των συνολικών αποζηµιώσεων. Η σύνθετη Poisson κατανοµή και ιδιότητές της. Η σύνθετη 

διωνυµική και η σύνθετη αρνητική διωνυµική κατανοµή. Αναδροµικός υπολογισµός της κατανοµής των 

συνολικών αποζηµιώσεων. Οι οικογένειες Panjer, Jewell και Sundt. Υπολογισµοί για συνεχείς κατανοµές 

µεγεθών ατοµικών ζηµιών. Μεµιγµένες κατανοµές για το πλήθος των ζηµιών. Μεµιγµένες και σύνθετες 

µεµιγµένες Poisson κατανοµές και ιδιότητές τους. Η κατανοµή Sichel, η Poisson- αντίστροφη Gaussian 

κατανοµή και η γενικευµένη Poisson-Pascal κατανοµή. Σύνθετες κατανοµές για το πλήθος των ζηµιών. 

Απείρως διαιρετές κατανοµές, τροποποιηµένες κατανοµές. Η σύνθετη Poisson ως προσέγγιση του ατοµικού 

προτύπου. Προσεγγίσεις της κατανοµές των συνολικών αποζηµιώσεων. 

Ασφαλίσεις excess loss και ασφαλίσεις stop-loss. Κατανοµή αποζηµιώσεων αντασφαλιστή. 

Περιορισµένη µαθηµατική ελπίδα, άνω φράγµατα για τις ροπές και υπολογισµός του ασφαλίστρου stop-loss. 

Ρήτρες θετικής εµπειρίας. Ασυµπτωτικά αποτελέσµατα συµπεριφοράς της δεξιάς ουράς ορισµένων 

σύνθετων κατανοµών και του ασφαλίστρου stop-loss. Υποεκθετικές κατανοµές. 

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ Ι 
 

Κατανοµές και πίνακες επιβίωσης. Συνάρτηση επιβίωσης, υπολειπόµενος και ακέραιος υπολειπόµενος 

χρόνος ζωής ενός ατόµου. Ένταση και άλλοι δείκτες θνησιµότητας. Υπολογισµός της συνάρτησης 

κατανοµής και των ροπών του υπολειπόµενου και του ακέραιου υπολειπόµενου χρόνου ζωής. 

Πιθανοθεωρητικά πρότυπα επιβίωσης και αναλυτικές κατανοµές του υπολειπόµενου χρόνου ζωής. Οι 

κατανοµές θνησιµότητας των De Moivre, Gompertz, Makeham και Weibull. Πίνακες επιβίωσης και σχέση 

των συναρτήσεων των πινάκων µε τη συνάρτηση επιβίωσης. Χαρακτηριστικά πινάκων επιβίωσης. 

Υποθέσεις θνησιµότητας για κλασµατικές ηλικίες. Υπόθεση οµοιόµορφης κατανοµής θανάτων (µέθοδος 

γραµµικής παρεµβολής), υπόθεση σταθερής έντασης θνησιµότητας (µέθοδος εκθετικής παρεµβολής), 

υπόθεση Balducci (µέθοδος αρµονικής παρεµβολής). Προσεγγίσεις δεικτών θνησιµότητας. 

Είδη ατοµικής ασφάλισης ζωής λόγω θανάτου. Παρούσες αξίες ασφαλίσεων ως τυχαίες µεταβλητές. 

Μέση τιµή (αναλογιστική παρούσα αξία), ροπές και συνδιακύµανση παρουσών αξιών. Ασφαλίσεις 

πληρωτέες άµεσα (τη στιγµή του θανάτου του ασφαλισµένου, συνεχείς ασφαλίσεις) και ασφαλίσεις 

πληρωτέες στο τέλος του έτους (του θανάτου του ασφαλισµένου, διακριτές ασφαλίσεις). Αναδροµικές 

σχέσεις υπολογισµού καθαρών ενιαίων ασφαλίστρων, παράγωγοι και διαφορικές εξισώσεις τους. 

Προσεγγιστικές σχέσεις µεταξύ των ασφαλίστρων. 

Είδη ατοµικής ασφάλισης ζωής λόγω  επιβίωσης – ράντες ζωής. Αναλογιστικές παρούσες αξίες και 
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διακυµάνσεις ράντων. Τµηµατικά καταβαλλόµενες ράντες και ράντες µε µεταβλητούς όρους. Συνεχείς και 

διακριτές ράντες. Σχέσεις µεταξύ ράντων και ασφαλίσεων και προσεγγιστικοί υπολογισµοί ενιαίων 

ασφαλίστρων για ράντες και τµηµατικά καταβαλλόµενες ράντες. Αναδροµικές και διαφορικές σχέσεις. 

Ανισότητες µεταξύ ασφαλίστρων. 

Ολική ζηµιά ασφαλιστή. Ετήσια και τµηµατικώς καταβαλλόµενα ετήσια ασφάλιστρα (περιοδικά 

ασφάλιστρα). ∆ιακυµάνσεις, σχέσεις και προσεγγίσεις για τις διάφορες κατηγορίες τµηµατικών 

ασφαλίστρων, διαφορικές και αναδροµικές σχέσεις τµηµατικών ασφαλίστρων. Ασφαλίσεις µε επιστροφή 

ασφαλίστρου, τυχαίο επιτόκιο. 

Μαθηµατικά αποθέµατα (αποθεµατικά). Προοπτικά, αναδροµικά, διαδοχικά και ειδικοί τύποι 

αποθεµατικών. Πλήρως συνεχή, ηµισυνεχή και διακριτά αποθεµατικά. Αποθεµατικά για τµηµατικά 

ασφάλιστρα, αποθεµατικά για κλασµατικές διάρκειες. Αναδροµικές και προσεγγιστικές σχέσεις. ∆ιαφορικές 

εξισώσεις. Κεφάλαιο κινδύνου. Θεωρήµατα Lidstone  και Hattendorf. 

 
 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Βασικές αρχές δηµογραφικής ανάλυσης, χρονολογική και γενεαλογική ανάλυση. Ανάλυση 

θνησιµότητας: ετήσιοι δείκτες. Πίνακες επιβίωση, εφαρµογές. Γαµηλιότητα και Γονιµότητα µια γενεάς, 

ετήσιοι δείκτες και χαρακτηριστικά των κατανοµών των γεννήσεων και της οικογενειακής κατάστασης του 

πληθυσµού. Τεχνικές µέτρησης της εξωτερικής και της εσωτερικής µετανάστευσης. Σύνθεση και δοµές 

πληθυσµού. 

 
 

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 

Το µάθηµα αυτό επιτρέπει στους σπουδαστές να κατανοήσουν τη λειτουργία του χρήµατος στις 

οικονοµικές µονάδες, τις βασικές χρηµατοοικονοµικές παραµέτρους  και την αλληλεξάρτησή τους. 

Απαραίτητες θεµατικές ενότητες: Το Χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Η σηµασία 

του Κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις. Χρονική αξία του χρήµατος. Κόστος κεφαλαίου. Επενδύσεις. 

Μακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Κεφάλαιο κίνησης. Μόχλευση. Μερισµατική πολιτική. Ανάλυση της 

επιχείρησης µε τη χρήση δεικτών. Προβλέψεις κεφαλαιακών αναγκών και προγραµµατισµός. 

 
 

ΘΕΩΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 
 

Χαρακτηριστικά αξιοπιστίας µονάδος ή συστήµατος: µέσος χρόνος µέχρι την αποτυχία, συνάρτηση 

αξιοπιστίας, βαθµίδα αποτυχίας, συνάρτηση κινδύνου. 

Οι βασικές κατανοµές χρόνου ζωής για µοντέλα αξιοπιστίας (εκθετική, Weibull, Γάµµα, Pareto, 

περικοµµένη κανονική, λογαριθµοκανονική). 

Μελέτη συστηµάτων αξιοπιστίας µε ανεξάρτητες µονάδες. Συστήµατα σε σειρά, παράλληλα 

συστήµατα και συνδυασµοί αυτών. Υπολογισµός της αξιοπιστίας ενός γενικού συστήµατος. Φράγµατα 

αξιοπιστίας.  
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Στατιστική ανάλυση δεδοµένων ζωής από συστήµατα αξιοπιστίας. Εκτίµηση της αξιοπιστίας µε βάση 

πλήρη και περικοµµένα δεδοµένα. 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Γενικές αρχές εφαρµογής µεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας στη διαδικασία λήψης 

επιχειρηµατικών αποφάσεων, βασικές έννοιες του γραµµικού προγραµµατισµού, γραφική επίλυση 

προβληµάτων δύο διαστάσεων, επίλυση προβληµάτων µε τη µέθοδο Simplex, δυϊκή θεωρία και ανάλυση 

ευαισθησίας, πρόβληµα µεταφοράς και πρόβληµα εκχώρησης, δικτυωτή ανάλυση, δυναµικός 

προγραµµατισµός, θεωρία παιγνίων και θεωρία ουρών αναµονής στην επιχειρησιακή έρευνα. 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Μελέτη ειδικών θεµάτων που αφορούν πολυδιάστατες τυχαίες µεταβλητές. Συνάρτηση κατανοµής και 

χαρακτηριστικές συναρτήσεις πολυδιάστατων τυχαίων µεταβλητών. Υποδείγµατα πολυµεταβλητών 

κατανοµών (πολυωνυµική, πολυδιάστατη, υπεργεωµετρική, κανονική, Dirichlet, Coudhy). ∆εσµευµένες 

κατανοµές πιθανότητας και δεσµευµένες ροπές. Ανεξαρτησία τυχαίων µεταβλητών. Κατανοµές 

συναρτήσεων τυχαίων µεταβλητών. Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων µεταβλητών. Κεντρικά οριακά 

θεωρήµατα. Νόµος των µεγάλων αριθµών. 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Βασικές έννοιες. Κύκλος ζωής πληροφοριακών συστηµάτων. Τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασµού 

πληροφοριακών συστηµάτων. ∆ίκτυα υπολογιστών. ∆ηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων µε τη 

σχεσιακή γλώσσα SQL. Μελέτη ειδικών θεµάτων που αφορούν πολυδιάστατες τυχαίες µεταβλητές. 

Συνάρτηση κατανοµής. 

 
∆ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

 
Εισαγωγή (προέλευση και χρησιµότητα των ∆ιαφορικών Εξισώσεων (∆.Ε.), προβλήµατα αρχικών 

συνθηκών, γενική λύση, εφαρµογές). 

Στοιχειώδεις µέθοδοι λύσης ∆.Ε. πρώτης τάξης (∆.Ε. µε χωριζόµενες µεταβλητές, γραµµικές ∆.Ε., ∆.Ε. 

ειδικής µορφής, ακριβείς ∆.Ε., εφαρµογές). 

Ύπαρξη και µοναδικότητα λύσεων (θεωρία Picard, θεωρία Peano, εφαρµογές). 

Γραµµικές ∆.Ε. (γραµµικές οµογενείς, µη οµογενείς, µε σταθερούς συντελεστές, µε µη σταθερούς 

συντελεστές, εφαρµογές). 

Λύση µε δυναµοσειρές (εξισώσεις Legendre και Bessel, εφαρµογές). 

Συστήµατα ∆.Ε. (µέθοδος απαλοιφής, µέθοδος χαρακτηριστικών τιµών). 

Εισαγωγή στην θεωρία εξισώσεων διαφορών, λύση γραµµικών εξισώσεων διαφορών µε σταθερούς 

συντελεστές, εφαρµογές. 
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Μαθήµατα 5ου Εξαµήνου 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
 

Έλεγχοι Υποθέσεων: στατιστική υπόθεση, τυχαιοποιηµένοι και µη τυχαιοποιηµένοι έλεγχοι, σφάλµατα 

και συνάρτηση ισχύος. Έλεγχοι απλών στατιστικών υποθέσεων, ισχυρότατοι έλεγχοι, λήµµα Neyman-

Pearson. Έλεγχοι σύνθετων στατιστικών υποθέσεων, οµοιόµορφα ισχυρότατοι έλεγχοι, ιδιότητα µονότονου 

λόγου πιθανοφανειών. 

Έλεγχοι λόγου πιθανοφάνειας, ασυµπτωτική κατανοµή της στατιστικής συνάρτησης λlog2− . Έλεγχοι 

σηµαντικότητας, τιµή p (p-value).  

Έλεγχοι για τις παραµέτρους µιας κανονικής κατανοµής: µέσης τιµής, διακύµανσης. Έλεγχοι για τις 

παραµέτρους δύο ανεξάρτητων κανονικών κατανοµών: σύγκριση µέσων τιµών, σύγκριση διακυµάνσεων. 

Ζευγαρωτές παρατηρήσεις. Έλεγχοι για τις παραµέτρους µη κανονικών κατανοµών. Ασυµπτωτικοί έλεγχοι: 

για µία µέση τιµή, για σύγκριση δύο µέσων τιµών, για ένα ποσοστό, για σύγκριση δύο ποσοστών.  

Έλεγχοι χι-τετράγωνο: οµογένειας, ανεξαρτησίας, καλής προσαρµογής. Έλεγχος καλής προσαρµογής  

Kolmogorov-Smirnov. 

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Επίδειξη χρήσης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων 

για εκτέλεση ελέγχων µε διάφορες κατανοµές µε έµφαση στην κανονική κατανοµή και στη διωνυµική 

κατανοµή. Επεξεργασία πρακτικών εφαρµογών. 

 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
 

Κατανοµές απώλειας (ζηµιοκατανοµές) και µοντέλα αποζηµιώσεων. Η στοχαστική διαδικασία Poisson 

και σχετικά µοντέλα στην ασφάλιση. Ζηµιοκατανοµές µε βαριές ουρές. Η οικογένεια των 

µετασχηµατισµένων βήτα κατανοµών (µετασχηµατισµένη βήτα, γενικευµένη Pareto, Burr, αντίστροφη Burr, 

Pareto, αντίστροφη Pareto, Loglogistics, Paralogistics και η αντίστροφη paralogistics κατανοµή). Η 

οικογένεια των µετασχηµατισµένων γάµµα κατανοµών (µετασχηµατισµένη γάµµα, αντίστροφη 

µετασχηµατισµένη γάµµα, γάµµα, αντίστροφη γάµµα, Weibull, αντίστροφη Weibull, εκθετική και η 

αντίστροφη εκθετική κατανοµή). Οι κατανοµές lognormal, loggamma και αντίστροφη Gaussian ως 

ζηµιοκατανοµές. Μίξεις κατανοµών. 

Μη-παραµετρική εκτίµηση και εκτίµηση κατανοµών µέσω προσοµοίωσης. Παραµετρική σηµειακή 

εκτίµηση (µέθοδος ροπών, µέγιστης πιθανοφάνειας, ποσοστιαίων σηµείων) και εκτίµηση µε διαστήµατα 

εµπιστοσύνης παραµέτρων ζηµιοκατανοµών. Πλεονεκτήµατα παραµετρικής εκτίµησης. Μέθοδοι 

κατασκευής βέλτιστων εκτιµητών. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων και καλής προσαρµογής 

ζηµιοκατανοµών. Αλγόριθµοι υπολογισµού εκτιµητών. Μπεϋζιανή εκτίµηση. Προσεγγιστικές µέθοδοι. 

Μοντελοποίηση ζηµιοκατανοµών. Μη οµαδοποιηµένα και οµαδοποιηµένα δεδοµένα ζηµιών. Περικοµµένα, 

λογοκριµένα και µετατοπισµένα δεδοµένα ζηµιών. Εκτιµήσεις και έλεγχοι υποθέσεων ζηµιοκατανοµών 

µέσω τέτοιων δεδοµένων. Πληθωρισµός και ποσοστηµοριακή εκτίµηση. Αφαιρετέες ανταλλαγές, όρια ιδίας 
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κράτησης και περιορισµένη µαθηµατική ελπίδα. Εκτίµηση και έλεγχοι υποθέσεων κατανοµών 

αποζηµιώσεων στην ασφάλιση και αντασφάλιση υπερβάλλοντος ποσού ζηµίας. Όρια και συγκρίσεις 

ζηµιοκατανοµών µε βαριές δεξιές ουρές. Εκτιµήσεις και έλεγχοι υποθέσεων κατανοµών για το πλήθος των 

ζηµιών προς χαρτοφυλακίου.  

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΙΙ 
 

Είδη εξόδων και ταξινόµησή των, τροποποιηµένα αποθέµατα, αποθέµατα ισολογισµού, αποθέµατα 

διαχειριστικών εξόδων, αποθέµατα εµπορικού ασφαλίστρου. Αξίες εξαγοράς (cash values), µερίδια στο 

ενεργητικό (asset shares), µερίσµατα τριών παραγόντων, ανάλυση αποκλίσεων. Ειδικές ράντες ζωής και 

ασφαλίσεις, ράντες αναπηρίας. 

Από κοινού πιθανότητες ζωής και θανάτου, υπολογισµός των πιθανοτήτων και της από κοινού έντασης 

θνησιµότητας για ειδικούς νόµους θνησιµότητας (Gompertz, Makehan), υπολογισµός των πιθανοτήτων µε 

την παραδοχή της οµοιόµορφης κατανοµής των θανάτων, ενιαία ασφάλιστρα για ασφαλίσεις επί πολλών 

κεφαλών µε την παραδοχή της οµοιόµορφης κατανοµής των θανάτων καθώς και για τους νόµους των 

Gompertz, Makehan.  

Πιθανότητες που εξαρτώνται από τη σειρά των θανάτων και υπολογισµός ενιαίων ασφαλίστρων υπό 

ειδικές συνθήκες, πιθανότητες µε πολλαπλές συνθήκες ως προς τη σειρά των θανάτων, κληροδοτικές ράντες. 

Μοντέλα µε πολλαπλά αίτια εξόδου, πιθανότητα εξόδου, ένταση εξόδου και µέση ένταση εξόδου 
(central rate) για κάθε αίτιο, συναφείς πίνακες µε ένα µοναδικό αίτιο εξόδου, κατασκευή πολλαπλού πίνακα 
από απλούς πίνακες, πίνακες µε δευτερεύοντα αίτια. 
 
 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι 
 

Στο µάθηµα της ξένης γλώσσας γίνεται παρουσίαση κειµένων προχωρηµένου επιπέδου µε θέµατα – 

ορολογία από οικονοµικές θεωρίες, διοίκηση επιχειρήσεων, στατιστική και ασφαλιστική επιστήµη, 

δηµογραφία, δίκαιο επιχειρήσεων, ασφαλιστικό δίκαιο, χρηµατοοικονοµική καθώς και υλικού σχετικού µε 

µεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Γίνεται θεωρητική και πρακτική 

επεξεργασία ως προς το λεξιλόγιο, τη γραµµατική και σύνταξη µε συνοδεία ασκήσεων κατανόησης για 

ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Οι φοιτητές επιπλέον εξασκούνται στη µετάφραση της 

ειδικής ορολογίας του αντικειµένου τους και τη συγγραφή δοκιµίων, επαγγελµατικών επιστολών και 

αναφορών 

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής µεταξύ των ακόλουθων ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά. 

 
 

ΑΡΧΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Κατανοµές που συνήθως χρησιµοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο. Προσεγγίσεις κατανοµών. 

∆ιαγράµµατα ελέγχου (control charts) για τη µέση τιµή όταν το ποιοτικό χαρακτηριστικό ακολουθεί 

κανονική κατανοµή µε γνωστή ή άγνωστη διακύµανση. Καθορισµός προειδοποιητικών ορίων και ορίων 

επεµβάσεως στην πράξη. ∆ιαγράµµατα ελέγχου για τη µέση τιµή όταν το ποιοτικό χαρακτηριστικό 

ακολουθεί οποιαδήποτε κατανοµή. ∆ιαγράµµατα ελέγχου για τη διακύµανση. ∆ιαγράµµατα ελέγχου για την 

τυπική απόκλιση. ∆ιαγράµµατα ελέγχου για το εύρος δείγµατος. ∆ιαγράµµατα ελέγχου του ποσοστού των 

ελαττωµατικών προϊόντων (P - διαγράµµατα). ∆ιαγράµµατα ελέγχου του αριθµού των ελαττωµάτων (c- 

διαγράµµατα).  

∆ειγµατική εξέταση για την αποδοχή συνόλων οµοίων προϊόντων. Μονοδειγµατικά σχέδια. 

Χαρακτηριστική καµπύλη. Κίνδυνοι παραγωγού και καταναλωτή στη µονοδειγµατική εξέταση πακέτων. 

Εύρεση απλού δειγµατικού σχεδίου όταν δίνονται οι κίνδυνοι. Μέση εξερχόµενη ποιότητα. Μέσος 

συνολικός αριθµός εξεταζοµένων προϊόντων. ∆ιπλά δειγµατικά σχέδια. Χαρακτηριστική καµπύλη. Κίνδυνοι 

παραγωγού, καταναλωτή. Πολλαπλά δειγµατικά σχέδια. 

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Χρήση προγράµµατος PC για υπολογισµούς ορίων για τα 

διάφορα διαγράµµατα ελέγχου, για χάραξη χαρακτηριστικής καµπύλης, για εύρεση δειγµατικών σχεδίων 

όταν δίνονται οι κίνδυνοι. 

 
 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

Το µάθηµα καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο των επενδύσεων σε αξιόγραφα. 

Απαραίτητες θεµατικές ενότητες : 

To Χρηµατοοικονοµικό Σύστηµα – Μετατροπή της αποταµίευσης σε επένδυση – Τα χρηµατιστήρια 

αξιών – Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών – Αξιόγραφα (µετοχές, οµολογίες, παράγωγα) – Ο κίνδυνος και η 

απόδοση ως συστατικά στοιχεία των χρηµατιστηριακών επενδύσεων – Η θεµελιώδης ανάλυση ως µέθοδος 

αξιολόγησης αξιόγραφων – Αξιολόγηση των τίτλων σταθερού εισοδήµατος – Συγκρότηση και διαχείριση 

χαρτοφυλακίων τίτλων – Τα Αµοιβαία Κεφάλαια και οι Εταιρείες ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου ως 

οργανωµένες µορφές συλλογικών επενδύσεων. 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Μοντέλα πληθυσµού: στάσιµος και σταθερός πληθυσµός. Υπόδειγµα του Leslie. Αναπαραγωγή και 

αντικατάσταση των γενεών του πληθυσµού. Πίνακες επιβίωσης κατά αιτία θανάτου και οικογενειακή 

κατάσταση. Πίνακες γαµηλιότητας,  πίνακες σχολικής ζωής και ενεργού οικονοµικής ζωής. Θεωρία και 

τεχνικές της προτυποποίησης. Τεχνικές δηµογραφικών προβολών. 
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Μαθήµατα 6ου Εξαµήνου 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ 
 

Το κλασσικό γραµµικό υπόδειγµα. Εκτιµήτριες των παραµέτρων του και οι ιδιότητές τους. Το κανονικό 

κλασσικό γραµµικό υπόδειγµα. Εκτιµήτριες των παραµέτρων του και οι ιδιότητές τους. ∆ιαστήµατα 

εµπιστοσύνης για τις παραµέτρους του υποδείγµατος, για την πρόβλεψη και για τη µέση πρόβλεψη. Ζώνη 

εµπιστοσύνης για την ευθεία παλινδρόµησης. ΄Ελεγχοι υποθέσεων για τις παραµέτρους του υποδείγµατος, 

και για γραµµικές συναρτήσεις των. Έλεγχος της καλής προσαρµογής του υποδείγµατος. Ο συντελεστής 

προσδιορισµού. Εξέταση των υπολοίπων (residuals). 

Το πολυµεταβλητό κλασσικό γραµµικό υπόδειγµα. Εκτιµήτριες των παραµέτρων του και οι ιδιότητές 

τους. Το κανονικό πολυµεταβλητό κλασσικό γραµµικό υπόδειγµα. ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης και έλεγχοι 

υποθέσεων για τις παραµέτρους και για γραµµικές συναρτήσεις των (συντελεστών) παραµέτρων. Το  

πρόβληµα της πολυσυγγραµµικότητας και οι συνέπειές του. Γραµµικοί περιορισµοί. Τετραγωνικές µορφές. 

΄Ελεγχος υποθέσεων για ένα υποσύνολο παραµέτρων στο κανονικό κλασσικό γραµµικό υπόδειγµα. 

 
 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 

Έννοια της στοχαστικής διαδικασίας. Αλυσίδα Markov πρώτης τάξης. Οµογενείς αλυσίδες Markov 

πρώτης τάξης. Πιθανότητα µετάβασης ανώτερης τάξης. Πίνακας µετάβασης πρώτης τάξης. Πίνακας 

µετάβασης ανώτερης τάξης. Εξίσωση Chapman-Colmogorov. Προτάσεις και εφαρµογές.  

Τυχαίος περίπατος. Συστήµατα εξυπηρέτησης (ουρές). Απορροφητική κατάσταση. Χρόνος πρώτης 

διέλευσης. Αριθµός διελεύσεων. Μεταβατική και επαναλαµβανόµενη κατάσταση. Προσιτή κατάσταση. 

Περιοδική κατάσταση. Θετική και µηδενική κατάσταση. Martingales. Κλαδωτή αλυσίδα.  

Αλυσίδες γέννησης και θανάτου. Στάσιµες κατανοµές. Ανανεωτικές κατανοµές. Ανανεωτική 

στοχαστική διαδικασία, συνεχούς χρόνου. Γενική ανανεωτική στοχαστική διαδικασία. Οµογενείς αλυσίδες 

Markov συνεχούς παραµέτρου. Ορισµοί οµογενούς διαδικασίας Poisson. Βασικά θεωρήµατα. Εφαρµογές.  

 
 

ΘΕΩΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
 

Εισαγωγή στην θεωρία αξιοπιστίας (credibility theory) σε ετερογενές χαρτοφυλάκιο, πρακτικές 

εφαρµογές θεωρίας αξιοπιστίας, θεωρία αξιοπιστίας και µαθηµατική στατιστική, γενικά µοντέλα 

αξιοπιστίας. Θεωρητικές έννοιες θεωρίας αξιοπιστίας, κατανοµές µεγέθους απαιτήσεων (ζηµιών) και 

παράµετροι κινδύνου. Η µέθοδος αξιοπιστίας ως Μπευζιανή µέθοδος. Συνδιασπορά, εκτιµήτριες µε 

ελαχιστοτικό (minimal) µέσο τετραγωνικό σφάλµα, έννοιες πινάκων.  

Το αρχικό και κλασικό µοντέλο αξιοπιστίας του Buhlmann, εισαγωγή στα φυσικά βάρη (natural 

weights). Εισαγωγή στο µοντέλο αξιοπιστίας του Buhlmann-Straub,  αποτελέσµατα αξιοπιστίας για 

σταθµισµένα συµβόλαια (weighted contracts). Το ιεραρχικό µοντέλο του Jewell  δύο επιπέδων, 

αποτελέσµατα αξιοπιστίας ιεραρχικού µοντέλου  δύο επιπέδων, ιεραρχικό µοντέλο  πολλαπλών επιπέδων. 
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Το µοντέλο της αξιοπιστίας  Παλινδρόµησης, εισαγωγή στο µοντέλο της  Παλινδρόµησης του Hachemeister. 

Ηµιγραµµική και µη γραµµική αξιοπιστία χαρτοφυλακίου Ειδικές εφαρµογές της θεωρίας αξιοπιστίας. 

 
 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ 
 

Στο µάθηµα της ξένης γλώσσας γίνεται παρουσίαση κειµένων προχωρηµένου επιπέδου µε θέµατα – 

ορολογία από οικονοµικές θεωρίες, διοίκηση επιχειρήσεων, στατιστική και ασφαλιστική επιστήµη, 

δηµογραφία, δίκαιο επιχειρήσεων, ασφαλιστικό δίκαιο, χρηµατοοικονοµική καθώς και υλικού σχετικού µε 

µεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Γίνεται θεωρητική και πρακτική 

επεξεργασία ως προς το λεξιλόγιο, τη γραµµατική και σύνταξη µε συνοδεία ασκήσεων κατανόησης για 

ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Οι φοιτητές επιπλέον εξασκούνται στη µετάφραση της 

ειδικής ορολογίας του αντικειµένου τους και τη συγγραφή δοκιµίων, επαγγελµατικών επιστολών και 

αναφορών 

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής µεταξύ των ακόλουθων ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά. 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
 

Πηγές µεταβλητότητας και περιγραφική ανάλυση χρονολογικών  σειρών: Eκτίµηση και απαλοιφή 

τάσης και εποχικότητας. Ασθενής στασιµότητα, συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και µερικής αυτοσυσχέτισης, 

γενικό γραµµικό υπόδειγµα.  

Υποδείγµατα στάσιµων χρονολογικών σειρών (υποδείγµατα αυτοπαλινδρόµησης, κινητού µέσου, µικτά 

υποδείγµατα). Υποδείγµατα µη στάσιµων και εποχικών χρονολογικών σειρών (ARIMA, SARIMA). Επιλογή 

κατάλληλου υποδείγµατος (ταυτοποίηση).  

Εκτίµηση παραµέτρων, έλεγχος για την επάρκεια του υποδείγµατος, άριστες προβλέψεις. Ανάλυση 

στοχαστικών υποδειγµάτων στο πεδίο των συχνοτήτων (συναρτήσεις κατανοµής και πυκνότητας φάσµατος).  

Φασµατική ανάλυση χρονολογικών  σειρών (περιοδόγραµµα, µέθοδοι εξοµάλυνσης περιοδογράµ-

µατος). 

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Eπίδειξη χρήσης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων 

στις µεθόδους εξοµάλυνσης χρονολογικών σειρών και προβλέψεων, στα υποδείγµατα Box-Jenkins και στη 

φασµατική ανάλυση. 

 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
 

Χαρακτηριστικά στατιστικών ερευνών. Η έννοια πληθυσµού και δείγµατος. Μέθοδοι συλλογής 

στοιχείων. Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου. ∆ειγµατοληπτικά και µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα. Ακρίβεια, 

πιστότητα και αποτελεσµατικότητα µιας εκτιµήτριας ενός δειγµατοληπτικού σχεδίου.  

Απλή τυχαία δειγµατοληψία. Εκτίµηση και διαστήµατα εµπιστοσύνης για πληθυσµιακό µέσο, 

πληθυσµιακό ολικό, λόγο και ποσοστό. Εκτιµήσεις σε υποπληθυσµούς. Εκλογή µεγέθους δείγµατος. 
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Στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Οµοιογένεια-ανοµοιογένεια στρωµάτων. Εκτιµήτριες και 

διαστήµατα εµπιστοσύνης για πληθυσµιακό µέσο, πληθυσµιακό ολικό και ποσοστό. Αναλογική κατανοµή 

του δείγµατος. Άριστη κατανοµή δείγµατος κατά Neyman. Άριστη κατανοµή δείγµατος µε δεδοµένο κόστος 

δειγµατοληψίας ανά στρώµα. Κανόνες επιλογής στρωµάτων. 

Συστηµατική δειγµατοληψία. Εκτίµηση πληθυσµιακού µέσου, πληθυσµιακού ολικού, λόγου και 

ποσοστού. Επίδραση της διάταξης των τιµών στο πλαίσιο. Επαναλαµβανόµενη συστηµατική δειγµατοληψία. 

∆ειγµατοληψία κατά συστάδες. Εκτίµηση πληθυσµιακού µέσου, πληθυσµιακού ολικού και ποσοστού. 

Επιλογή µεγέθους δείγµατος. Άριστο µέγεθος συστάδων. 

∆ισταδιακή κατά συστάδες δειγµατοληψία. Εκτίµηση πληθυσµιακού µέσου, πληθυσµιακού ολικού και 

ποσοστού. Κόστος και προσδιορισµός µεγέθους δείγµατος και αριθµού των συστάδων. 

∆ειγµατοληψία µε επανάθεση, ∆ειγµατοληψία µε πιθανότητα ανάλογη του µεγέθους, διπλή (διφασική) 

δειγµατοληψία, δειγµατοληψία ποσοστών. Σύγκριση µεθόδων δειγµατοληψίας. 

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Επίδειξη χρήσης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων 

για επεξεργασία πρακτικών εφαρµογών. 

 
 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
 

Εισαγωγή στην τιµολόγηση (ratemaking), ορολογία, διαδικασία  και µέθοδοι τιµολόγησης, ζηµίες  

(τάσεις ζηµιών)  και κέρδη  ασφαλιστικών  εταιριών. Ατοµική τιµολόγηση (individual ratemaking), 

αποτίµηση κινδύνων, συνιστώσες απώλειας, προβλεπτικά συστήµατα, σχεδιασµός ατοµικού συστήµατος 

τιµολόγησης κινδύνου. Ζηµιοκατανοµές, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε στατιστικά δεδοµένα, 

ροπές δείγµατος, λόγοι συχνότητας, έλεγχοι καλής προσαρµογής, προσεγγιστικές µέθοδοι, προσοµοίωση 

(simulation). ∆ιαχρονική εξέλιξη των αποζηµιώσεων µιας χρήσης ή ενός ασφαλιστικού έτους, αποθέµατα 

(reserving) εκκρεµών ζηµιών και επιµερισµένων και µη επιµερισµένων εξόδων διακανονισµού, µέθοδοι 

αποθεµατοποίησης (loss reserving), ΙΒΝR, Chain-ladder, λογιστικές έννοιες, οργάνωση και διερευνητική 

ανάλυση δεδοµένων. Ταξινόµηση κινδύνου (risk classification), έννοια της ταξινόµησης, αναλογιστικά  

κριτήρια, ταξινοµήσεις στις ασφάλειες ευθύνης αυτοκινήτων, συστήµατα bonus-malus, µέτρηση  της 

ακρίβειας ταξινόµησης (επάρκεια). 

Είδη αντασφαλιστικών καλύψεων, το καθαρό κόστος της αντασφάλισης, αντασφαλιστικές συµβάσεις 

και αντασφαλιστικοί λογαριασµοί, τιµολόγηση του πλεονάσµατος ζηµιών (excess loss) και stop loss, η 

µέθοδος burning cost, προβλήµατα αποθεµατοποίησης ενός αντασφαλιστή. 

 
 

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 

Σκοπός της βιοστατιστικής, διαγνωστικοί έλεγχοι (tests), ευαισθησία και ειδικότητα των ελέγχων, 

προγνωστική αξία των ελέγχων. Αναδροµικές, προοπτικές και Cohort µελέτες. Κλινικές δοκιµές. Πίνακες 

2x2, δεσµευµένες πιθανότητες. Πιθανοφάνεια και λόγοι υπεροχής, ο λόγος πιθανοφάνειας ως µέτρο 

ακρίβειας των  ελέγχων. Η διωνυµική κατανοµή και η χρήση της για την εκτίµηση του λόγου 
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πιθανοφανειών. Υπεργεωµετρική κατανοµή. Εκτίµηση αποτελεσµατικότητας θεραπείας από ένα ασθενή 

(intrasubject variability). Εκτίµηση αποτελεσµατικότητας θεραπείας από n ασθενείς (intersubject 

variability). Εφαρµογές επί συχνών σοβαρών νοσηµάτων (αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιµία, στεφανιαία 

νόσος, νόσοι του κολλαγόνου κ.α). Χρήση της διωνυµικής κατανοµής για την εκτίµηση της πιθανότητας 

εµφάνισης νόσου.  Χρήση της κατανοµής Poisson σε βιοϊατρικές µελέτες (εκτίµηση του ρυθµού εµφάνισης 

καρδιακών επεισοδίων, κ.α). ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης για την πιθανότητα εµφάνισης νόσου ή επεισοδίου. 

Το χ 2  κριτήριο για πίνακες 2x2 και πίνακες rxc. Ακριβής έλεγχος του Fisher, και οι έλεγχοι Cohen και 

McNemar. Μελέτες follow-up, λογοκρισία πρώτου και δεύτερου είδους, εµπειρική καµπύλη επιβίωσης 

Kaplan Meyer. Το κριτήριο Mantel - Heanszel για τον έλεγχο της ισότητας καµπυλών επιβίωσης. Λογιστικό 

µοντέλο-λογιστική παλινδρόµηση.  

 
 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
 

Στοιχεία προγραµµατισµού σε γλώσσα Fortran (µεταβλητές, επαναληπτικοί αλγόριθµοι, συναρτήσεις).  

Τυχαίοι και ψευδοτυχαίοι αριθµοί. Προσοµοίωση οµοιόµορφων και µη οµοιόµορφων τυχαίων 

µεταβλητών. Η µέθοδος της αντιστροφής. Μέθοδοι προσοµοίωσης µέσω µετασχηµατισµών. Η µέθοδος 

αποδοχής – απόρριψης. Η µέθοδος του λόγου οµοιόµορφων.  

Κλασσική ολοκλήρωση Monte Carlo. ∆ειγµατοληψία σπουδαιότητας (importance sampling). Μέθοδοι 

ελάττωσης διασποράς.  

Εισαγωγή σε µεθόδους MCMC (Markov chain Monte Carlo). Οι αλγόριθµοι Metropolis – Hastings και 

Gibbs.  

Εφαρµογές (υπολογισµός µέσων τιµών, σύγκριση µέσων τετραγωνικών σφαλµάτων εκτιµητών, 

υπολογισµός ποσοστιαίων σηµείων και τιµών p, προσοµοίωση διαδικασιών Poisson και ουρών αναµονής, 

κλπ.).  

 
 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 

Θεωρίες και υποδείγµατα ανάπτυξης του πληθυσµού. Εφαρµογές των µοντέλων του σταθερού και 

στάσιµου πληθυσµού και δοµική ανασύσταση των πληθυσµών. Οικονοµική, κοινωνική και δηµογραφική 

µετάβαση. Μεταναστευτικά και περιφερειακά σχήµατα. Εισαγωγή στα γεωγραφικά πληροφορικά 

συστήµατα. 
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Μαθήµατα 7ου Εξαµήνου 
(Θα προσφερθούν από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2004-2005) 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

 
Το γραµµικό υπόδειγµα µε σταθερή, µη πλήρους τάξεως  µήτρα σχεδιασµού. Το πρόβληµα της 

εκτίµησης των παραµέτρων του. Γενικευµένη κατά Rao αντίστροφη µιας µήτρας και η χρήση της στην 

επίλυση του συστήµατος των κανονικών εξισώσεων. Γραµµικές εκτιµήσιµες συναρτήσεις. Θεώρηµα των 

Gauss-Markov για πεπερασµένου πλήθους ανεξάρτητες γραµµικές εκτιµήσιµες συναρτήσεις. Εκτίµηση της 

διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής.  

Κανονική µορφή του υποδείγµατος. Χώρος εκτιµήσεως και χώρος σφαλµάτων. Το κανονικό γραµµικό 

υπόδειγµα. Εκτιµήτριες γραµµικών εκτιµήσιµων συναρτήσεων.  

Κατανοµές τετραγωνικών µορφών. Θεώρηµα των Fisher-Cochran. Ανεξαρτησία γραµµικών και 

τετραγωνικών µορφών.  

Σύνολα εµπιστοσύνης για διάνυσµα ανεξάρτητων γραµµικών εκτιµήσιµων συναρτήσεων. Ελλειψοειδές 

εµπιστοσύνης.  

Μέση τιµή τετραγωνικής µορφής. Έλεγχος της γενικής γραµµικής  υπόθεσης. Ανάλυση διασποράς κατά 

ένα παράγοντα. Χρήση ανάλυσης διακύµανσης στην ανάλυση παλινδρόµησης. Ανάλυση διασποράς κατά 

δύο  παράγοντες. Το πλήρες πειραµατικό σχέδιο µε µια παρατήρηση κατά κελί.  

Το πλήρες πειραµατικό σχέδιο µε τον ίδιο αριθµό παρατηρήσεων στα κελιά. Αλληλεπίδραση. 

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Χρήση προγράµµατος PC για υπολογισµούς  στην ανάλυση 

διακύµανσης κατά ένα και κατά δύο παράγοντες. 

 
 

ΑΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των απαραµετρικών µεθόδων. ∆ιατεταγµένα δείγµατα, διαστηµική 

εκτίµηση ποσοστιαίων σηµείων συνεχούς  πληθυσµού, προσηµικοί έλεγχοι.  

Bαθµολογικές δειγµατοσυναρτήσεις (rank statistics). Γραµµικοί βαθµολογικοί έλεγχοι θέσεως δύο 

κατανοµών: κριτήρια Mann- Whitney, διαµέσου (median test), Van der Waerden, ροών.  

Απαραµετρική ανάλυση διακύµανσης (κριτήρια Kruskal – Wallis, Friedman). Προσηµικό βαθµολογικό 

κριτήριο Wilcoxon για παρατηρήσεις κατά ζεύγη.  

Έλεγχοι τυχαιότητας δείγµατος (κριτήριο ροών). Βαθµολογικοί έλεγχοι ανεξαρτησίας (κριτήρια 

Spearman, Kendall). Έλεγχοι καλής προσαρµογής των Kolmogorov – Smirnov (περιπτώσεις ενός και δύο  

δειγµάτων). Σύγκριση των κριτηρίων καλής προσαρµογής  χ2 και Kolmogorov- Smirnov. 

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Eπίδειξη χρήσης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων 

για εκτέλεση ελέγχων µε διάφορα απαραµετρικά κριτήρια. 
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ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ 
 

Μοντέλα συλλογικού κινδύνου µακράς χρονικής περιόδου (στοχαστικές ανελίξεις). Σηµαντικές 

ιδιότητες των στοχαστικών ανελίξεων. Κατηγορίες στοχαστικών ανελίξεων ( η οµοιογενής ανέλιξη Poisson, 

ανοµοιογενείς ανελίξεις, Μαρκοβιανές ανελίξεις, ανελίξεις γέννησης και θανάτου, ανανεωτικές εξελίξεις και 

martingales). Εξισώσεις Kolmogorov, µέθοδος των πιθανογεννητριών, Θεώρηµα του Hattendorf, 

επιχειρησιακός χρόνος, µεταδοτικά πρότυπα. 

Η διαδικασία πλεονάσµατος, πιθανότητα χρεοκοπίας, ο συντελεστής προσαρµογής και οι προσεγγίσεις 

του. ∆ιακριτή διαδικασία πλεονάσµατος και υπολογισµός της πιθανότητας χρεοκοπίας µε συνελίξεις και µε 

τη  µέθοδο αντιστροφής. Τυχαίες µεταβλητές συναφείς προς τη διαδικασία πλεονάσµατος. Η πιθανότητα 

χρεοκοπίας για µίξη εκθετικών κατανοµών. 

Η σύνθετη ανέλιξη Poisson. Θεωρία της χρεοκοπίας. Ανισότητα Lundberg. Αναλυτικοί τύποι 

υπολογισµού της πιθανότητας χρεοκοπίας. Ασυµπτωτικός τύπος των Cramer-Lundberg. Ανανεωτική 

εξίσωση για την πιθανότητα µη χρεοκοπίας και µετασχηµατισµός Laplace. Ασυµπτωτικές σχέσεις και 

προσεγγίσεις Beekman-Bowers και DeVylder. Πιθανότητα χρεοκοπίας σε πεπερασµένο χρονικό διάστηµα. 

Ο χρόνος της χρεοκοπίας. Μεγιστική σωρευτική απώλεια. Η κίνηση Brown ως ανέλιξη κινδύνου. Κίνηση 

Brown και πιθανότητα χρεοκοπίας. 

Εφαρµογές στην αντασφάλιση, ο συντελεστής προσαρµογής υπό αντασφάλιση, µεγιστοποίηση της 

ωφελιµότητας, µείωση του ασφαλίστρου µέσω συνασφάλισης, σχετική κράτηση και απόλυτη κράτηση. 

Ελαχιστοποίηση της διασποράς, βέλτιστες ανταλλαγές κινδύνων και χαρτοφυλακίου µε πολλαπλές 

καλύψεις. 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 
 
Φύση και ιδιότητες µοντέλων επιβίωσης, συνάρτηση  επιβίωσης, συνάρτηση κινδύνου, παραδείγµατα 

παραµετρικών µοντέλων επιβίωσης, δεσµευµένες πιθανότητες, περικοµµένες, λογοκριµένες κατανοµές και 

είδη αυτής. Πίνακες επιβίωσης, ένταση θνησιµότητας, έκθεση στον κίνδυνο, µη ακέραιες ηλικίες.  

Παραµετρική εκτίµηση επιβίωσης µονοµεταβλητών και πολυµεταβλητών µοντέλων, εµπειρική 

κατανοµή επιβίωσης. Μη παραµετρικές µέθοδοι ενός δείγµατος, πινάκων επιβίωσης, εκτιµητής γινόµενο-

όριο (Kaplan-Meier). Μελέτη και σχεδιασµός µοντέλων επιβίωσης εκτιµώµενα από πλήρη και από µη 

πλήρη δείγµατα, εκτίµηση της συνάρτησης Hazard. Μέθοδος ροπών µη πλήρη δειγµάτων (single & double 

decrement enviroment), µέθοδος µεγίστης πιθανοφάνειας µη πλήρη δειγµάτων, ιδιότητες µεγίστης 

πιθανοφάνειας, γραµµικοί συνδυασµοί διατεταγµένων στατιστικών. 

Το µοντέλο κινδύνων (αναλογικών) (παλινδρόµησης) του Cox, γραµµικά µοντέλα, παραµετρικά 

µοντέλα παλινδρόµησης, µοντέλα συναγωνιζόµενου κινδύνου, µοντέλα επιταχυνόµενου κινδύνου. Μοντέλα 

πολλαπλών καταστάσεων. Εφαρµογές στα οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά. 

Μη παραµετρικές µέθοδοι δύο ή περισσοτέρων δειγµάτων ( έλεγχοι Gehan, Mantel-Haenszel, Tarone-

Ware, Breslow) 

Εφαρµογές των µοντέλων επιβίωσης στα αναλογιστικά και χρηµατοοικονοµικά.  
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ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Τυχαία διανύσµατα, τυχαίες µήτρες. Μέση τιµή τυχαίου διανύσµατος και τυχαίας µήτρας. Μήτρα 

συνδιακυµάνσεων δύο τυχαίων διανυσµάτων. Γενικευµένες τετραγωνικές µορφές. Μέση τιµή γενικευµένης 

τετραγωνικής µορφής. Βασική επεξεργασία πολυµεταβλητών  δειγµατικών δεδοµένων. ∆ειγµατικός µέσος, 

δειγµατική µήτρα διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων.  

Πολυµεταβλητές κατανοµές. Κανονική πολυµεταβλητή κατανοµή. Κατανοµή Wishart. Κατανοµές 

γενικευµένων τετραγωνικών µορφών. Κεντρική 2T  κατανοµή Hotelling και η σχέση της µε την  κεντρική  F 

κατανοµή. Μη κεντρική 2T  κατανοµή Hotelling και η σχέση της µε την µη κεντρική F κατανοµή.   

Κατανοµή U. Εκτίµηση των παραµέτρων µ και Σ της πολυµεταβλητής κανονικής κατανοµής µε τη 

µέθοδο µέγιστης πιθανοφάνειας.  

Έλεγχοι υποθέσεων στην κανονική πολυµεταβλητή κατανοµή. ΄Ελεγχος της υπόθεσης 0µµ = . 

΄Ελεγχος της υπόθεσης  bA =µ . Κριτήριο του λόγου µέγιστων πιθανοφανειών. Ανεξαρτησία δύο οµάδων 

τυχαίων µεταβλητών. Ανεξαρτησία  πεπερασµένου πλήθους οµάδων τυχαίων µεταβλητών. ΄Ελεγχος της 

ισότητας των µέσων δύο κανονικών πληθυσµών µε κοινή µήτρα διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων. 

Κανονική συσχέτιση .  

Ταξινόµηση παρατηρήσεων. Ταξινόµηση σε ένα από δύο γνωστούς πολυµεταβλητούς κανονικούς 

πληθυσµούς. Ταξινόµηση σε ένα από δύο  πολυµεταβλητούς κανονικούς πληθυσµούς, όταν οι παράµετροι 

εκτιµώνται.  

΄Ελεγχος της ισότητας µέσων πολλών κανονικών πληθυσµών µε κοινή µήτρα διακυµάνσεων-

συνδιακυµάνσεων. Το κριτήριο Μ του Box για τον έλεγχο της ισότητας των µητρών διακυµάνσεων - 

συνδιακυµάνσεων πολλών κανονικών πληθυσµών.  

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Επίδειξη χρήσης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων 

για επεξεργασία πρακτικών εφαρµογών. 

 
 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Εισαγωγή στα παράγωγα προϊόντα (derivatives), αγορά συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) 

(futures), χρηµατιστηριακοί δείκτες, υποκείµενη αγορά, εξισορροπητική κερδοσκοπία χωρίς κίνδυνο 

(arbitrage), αντισταθµιστική θέση και πώληση (long & short hedge), απλή κερδοσκοπική θέση (speculation), 

ανταλλαγές (swaps), προθεσµιακά κεφάλαια (forwards), συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), 

µηχανισµός αγορών δικαιωµάτων προαίρεσης. Το διωνυµικό µοντέλο (one step & two step), τιµή 

δικαιώµατος συµβολαίων δικαιωµάτων προαίρεσης, αποτίµηση των δικαιωµάτων προαίρεσης αριθµητικά µε 

τη χρήση του διωνυµικού δένδρου. Η φόρµουλα των Black-Scholes, αποτίµηση µετοχών µε τη χρήση της 

φόρµουλας του Black-Scholes και εφαρµογές. 
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 
 
Στα πλαίσια αυτού του µαθήµατος διδάσκονται διάφορα θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος τα οποία 

εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της αναλογιστικής επιστήµης και ιδιαίτερα στις 

ασφαλίσεις ζωής. Η ακριβής ύλη δια µορφώνεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα και µπορεί να µεταβάλλεται 

από έτος σε έτος. 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης µιας επιχείρησης και η εκτίµηση των προοπτικών της 

αποτελούν το αντικείµενο του µαθήµατος αυτού. Οι βασικές ενότητες που συνθέτουν την ύλη του 

µαθήµατος είναι οι εξής : 

Βασικές παράµετροι που συνθέτουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα 

Τα κυριότερα οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων και η σύνθεσή τους σε οικονοµικές καταστάσεις 

Η σηµασία της πληροφόρησης για αξιολόγηση των οικονοµικών µονάδων – Πηγές και ποιότητα 

πληροφοριών – Αξιοποίηση πληροφοριών 

Μέθοδοι ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων : ∆είκτες. Καταστάσεις κοινού µεγέθους, 

Χρονολογικές σειρές, ∆ιαστρωµατική ανάλυση 

Ανάλυση κινδύνου 

Προϋπολογιστική ανάλυση των δεδοµένων των επιχειρήσεων – Προγραµµατισµός της επιχειρηµατικής 

δράσης 

 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
Εννοιολογική θεµελίωση, προσέγγιση και στοιχεία έρευνας. Σχεδιασµός έρευνας: φάσεις, µέθοδοι 

µετρήσεις, δειγµατοληψία. Τεχνικές συγκέντρωσης στατιστικών δεδοµένων. Ανάλυση δεδοµένων: 

προπαρασκευαστικοί χειρισµοί, µονοµεταβλητές και πολυµεταβλητές προσεγγίσεις, εκτίµηση δεικτών, 

µέθοδοι βαθµολόγησης, έλεγχοι, γενικεύσεις. Ιστορικό της κοινωνικο-οικονοµικής έρευνας στην Ελλάδα και 

διεθνώς. 
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Μαθήµατα 8ου Εξαµήνου 
(Θα προσφερθούν από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2004-2005) 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
Στα πλαίσια του µαθήµατος αυτού θα διδαχτεί ένα ή περισσότερα στατιστικά πακέτα µε έµφαση σε 

πακέτα στα οποία υπάρχει δυνατότητα προγραµµατισµού (π.χ. S-Plus). Ενδεικτική ύλη για το µάθηµα αυτό 

είναι η ακόλουθη: 

Εισαγωγή στη γλώσσα που χρησιµοποιεί το πακέτο και στη δοµή των (έτοιµων) στατιστικών επιλογών 

που διαθέτει. Ανάγνωση, εισαγωγή και µετατροπή δεδοµένων. Τα εργαλεία διαχείρισης δεδοµένων και τα 

βασικά στατιστικά εργαλεία του πακέτου. 

Παρουσίαση δεδοµένων µε χρήση του πακέτου. Αριθµητικά περιγραφικά µέτρα (µέσος, διάµεσος, 

επικρατούσα τιµή, διασπορά, µέγιστο, ελάχιστο, ποσοστηµόρια, τεταρτηµόρια κ.λ.π.) και γραφήµατα 

(πίνακες συχνοτήτων, ραβδογράµµατα, κυκλικά διαγράµµατα, ιστογράµµατα). Επεξεργασία  και 

τροποποίηση γραφικών παραστάσεων 

Παραµετρικοί και µη παραµετρικοί έλεγχοι. Έλεγχος τυχαιότητας του δείγµατος. Έλεγχος καλής 

προσαρµογής. Έλεγχος αναλογιών. Έλεγχος υποθέσεων για ένα δείγµα. Πίνακες συνάφειας. ∆ιαγράµµατα 

διασποράς.  

Έλεγχος µέσων τιµών δύο δειγµάτων από κανονικούς πληθυσµούς. Έλεγχος διασπορών δύο δειγµάτων 

από κανονικούς πληθυσµούς.  

Μικρά δείγµατα. Έλεγχοι καλής προσαρµογής δύο δειγµάτων. Έλεγχοι ανεξαρτησίας σε πίνακες 

συνάφειας.  

Ανάλυση παλινδρόµησης (Γραµµική, Λογαριθµική, Πολυωνυµική). Ανάλυση διασποράς (ANOVA one 

way, ANOVA two way) 

 
 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

Θεωρία, σχεδιασµός και δοµή των συνταξιοδοτικών σχηµάτων, πληθυσµιακή θεωρία, στατιστικά 

στοιχεία και αναλογιστικές υποθέσεις, βασικές αναλογιστικές συναρτήσεις, βασικές έννοιες 

συνταξιοδοτικού κόστους. 

Μέθοδοι αναλογιστικής κοστολόγησης: συσσωρευµένης παροχής (accrued), πιστούµενης µονάδας (unit 

credit), προβεβληµένης παροχής (projected unit credit), ηλικίας κατά την είσοδο (entry age normal), 

τρέχουσας ηλικίας (attained age), συνολική (aggregate), γενικευµένες µέθοδοι κοστολόγησης, αρχική και 

τελική χρηµατοδότηση, κοστολόγηση των συµπληρωµατικών παροχών, ανάλυση αναλογιστικού κέρδους 

ζηµιάς. 

Σύγκριση των µεθόδων κοστολόγησης, ανάλυση ευαισθησίας, µεσοµακροπρόθεσµες προβολές, 

περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις ενός σχήµατος, έναρξη, λειτουργία και αναλογιστική παρακολούθηση 

ενός σχήµατος. 
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Βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, αναλογιστική θεώρηση του διανεµητικού συστήµατος και 

άλλων χρηµατοδοτικών σχηµάτων, δοµή και διάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης στο διεθνή χώρο, 

πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις.  

 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
 
Στατιστική προσέγγιση των κοινωνικών φαινοµένων. Ταξινόµηση και εξειδίκευση των υποδειγµάτων 

κοινωνικής κινητικότητας. Κινητικότητα κλειστών και ανοικτών συστηµάτων. Ελεγχόµενη κοινωνική 

κινητικότητα. Χρονικές εξαρτήσεις και διάρκειες κοινωνικών συστηµάτων. ∆ιαδικασίες ανανέωσης και 

µικτής ανέλιξης κοινωνικών συστηµάτων. Σχεδιασµός ερευνών κοινωνικής κινητικότητας. 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Επανάληψη βασικών στατιστικών ελέγχων για παραµέτρους κανονικών και µη κανονικών πληθυσµών.  

Εισαγωγή στην πολυµεταβλητή στατιστική, πίνακες δεδοµένων, γραφικές τεχνικές στην ανάλυση 

δεδοµένων, πρόσωπα Chernof, καµπύλες Andrews, Normal probability plot, Q-Q και P-P plots.  

Ανάλυση κυρίων συνιστωσών (γεωµετρική προσέγγιση), η µαθηµατική προσέγγιση του προβλήµατος 

της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες. Ιδιότητες κυρίων συνιστωσών. Ιδιοδιανύσµατα και ιδιοτιµές µιας 

µήτρας δεδοµένων και η αντίστοιχη ερµηνεία τους, το διάγραµµα scree. 

Στοιχεία θεωρίας πολυµεταβλητών κατανοµών, η πολυµεταβλητή κανονική κατανοµή, η κατανοµή 

Wishart. Έλεγχοι κανονικότητας. Μείωση της διάστασης του χώρου, κύριες συνιστώσες.  

Κανόνες κλασσικοποίησης βασιζόµενοι σε πιθανοτικά µοντέλα. ∆ιαχωρισµός και κλασσικοποίηση, 

λογιστική παλινδρόµηση, µοντέλο Logit.  

Πρακτική εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο: Η φύση του µαθήµατος είναι τέτοια ώστε η πρακτική 

εξάσκηση σε στατιστικό πακέτο και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας να θεωρούνται αυτονόητα. Οι 

φοιτητές καλούνται κατά την διάρκεια του εξαµήνου να επιλέξουν ένα θέµα του ενδιαφέροντός τους και 

αφού το επεξεργαστούν να το παρουσιάσουν στους συµφοιτητές τους, να το συζητήσουν µεταξύ τους και να 

το καταθέσουν ολοκληρωµένο δύο τουλάχιστον εβδοµάδες πριν την έναρξη των εξετάσεων. 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 
Στα πλαίσια αυτού του µαθήµατος διδάσκονται διάφορα θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος τα οποία 

εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της Στατιστικής.  

Η ακριβής ύλη διαµορφώνεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα και µπορεί να µεταβάλλεται από έτος σε 
έτος. 
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
 
Στα πλαίσια αυτού του µαθήµατος διδάσκονται διάφορα θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος τα οποία 

εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της Στοχαστικών ∆ιαδικασιών. Η ακριβής ύλη 

διαµορφώνεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα και µπορεί να µεταβάλλεται από έτος σε έτος. 

Ενδεικτική ύλη η οποία καλύπτει ένα εξαµηνιαίο µάθηµα Ειδικών Θεµάτων Στοχαστικών ∆ιαδικασιών 

είναι η ακόλουθη, η οποία αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου υποχρεωτικού µαθήµατος Στοχαστικές 

∆ιαδικασίες του 6ου εξαµήνου: 

Έννοια στοχαστικής διαδικασίας δεύτερης τάξης. Μέση τιµή, συνδιακύµανση, διακύµανση 

στοχαστικής διαδικασίας δεύτερης τάξης. Στοχαστική διαδικασία Gauss. Στοχαστική διαδικασία Wiener. 

Βασικές έννοιες συνέχειας, ολοκλήρωσης, παραγώγισης στοχαστικών διαδικασιών δεύτερης τάξης. Λευκός 

θόρυβος. Βασικές στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις στοχαστικών διαδικασιών δεύτερης τάξης. Εφαρµογές 

στοχαστικών διαδικασιών δεύτερης τάξης.  

 
 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 
Εισαγωγή στη θεωρία αποφάσεων. Ζηµία, γνήσιες κα µικτές αποφάσεις, ζηµιοσύνολο, σύνορο Bayes, 

αποδεκτές αποφάσεις, κριτήριο Bayes, στοιχεία θεωρίας παιγνίων, κριτήριο minimax. 
Προβλήµατα στατιστικών αποφάσεων (συνάρτηση κινδύνου, γνήσιοι και τυχαιοποιηµένοι κανόνες 

αποφάσεων, κινδυνοσύνολο, αποδεκτοί κανόνες αποφάσεων, κανόνες αποφάσεων Bayes και minimax). 
Εκ των υστέρων (a posteriori) ανάλυση στατιστικών αποφάσεων, a posteriori κατανοµή πιθανότητας, a 

posteriori κίνδυνος, συζυγείς οικογένειες κατανοµών. 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Στα πλαίσια αυτού του µαθήµατος διδάσκονται διάφορα θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος τα οποία 

εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της αναλογιστικής επιστήµης και ιδιαίτερα σε non-life 

insurance. Η ακριβής ύλη δια µορφώνεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα και µπορεί να µεταβάλλεται από 

έτος σε έτος. 
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Παλαιό Πρόγραµµα Σπουδών 
 

Τα µαθήµατα που θα διδαχθούν κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 για το τέταρτο έτος του παλαιού 
προγράµµατος σπουδών (αφορά φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997 
έως και το Ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001) φαίνονται στον επόµενο πίνακα 

Πρόγραµµα µαθηµάτων 4ου έτους– Αναθέσεις διδασκαλίας  
 

  

  
Μαθήµατα 7ου εξαµήνου  
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

∆ιδάσκων 
Μεθοδολογία Αναλογιστικών Μελετών 4 ΥΠ Γ. Πιτσέλης 
Απαραµετρική Στατιστική 4 ΥΠ ∆. Στέγγος 
Θεωρία Κινδύνου και Ασφάλισης 4 ΥΠ Θ. Αρτίκης, Ν. Μαχαιράς 
Βιοστατιστική 4 ΥΠ Τ. Παπαιωάννου 
Πολυµεταβλητή Ανάλυση 4 ΥΠ ∆. Καφφές 
Ξέννη Γλώσσα (α) Αγγλικά 3 ΥΠ Φ. Σιβρίδου 
 (β) Γαλλικά 3 ΥΠ Γ. Γκούσιος 
 (γ) Γερµανικά 3 ΥΠ Ε. Κοτίου-Αλεξιάδου 
Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος 3 ΕΠ ∆. Καφφές 
Σχεδιασµός Κοινωνικοοικονοµικών Ερευνών 3 ΕΠ Μ. Παπαδάκης 
Μάθηµα επιλογής του Τµήµατος ή άλλων Τµη-
µάτων* που διδάσκεται σε χειµερινό εξάµηνο  ΕΠ  

 

  

  
Μαθήµατα 8ου εξαµήνου  
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

∆ιδάσκων 
Μοντέλα Στατιστικών Αποφάσεων 4 ΥΠ ∆. Στέγγος 
Στατιστική Κοινωνικών Φαινοµένων 4 ΥΠ Μ. Παπαδάκης 
∆ιοίκηση Κινδύνου 4 ΥΠ Θ. Αρτίκης 
Θέµατα Μαθηµατικής Στατιστικής 4 ΥΠ Τ. Παπαιωάννου 

Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης 
Επιχειρήσεων 4 ΥΠ Μ. Γκλεζάκος 

Ξέννη Γλώσσα (α) Αγγλικά   Χ. Τόµπρου 
 (β) Γαλλικά 3 ΥΠ Χ. Γκούσιος 
 (γ) Γερµανικά   Ε. Κοτίου-Αλεξιάδου 
Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα 3 ΕΠ Γ. Πιτσέλης**, Αθ. Βοζίκης 
Στατιστικές Ερευνητικές Εργασίες 3 ΕΠ Μ. Κατέρη 
Μάθηµα επιλογής του Τµήµατος ή άλλων Τµη-
µάτων* που διδάσκεται σε εαρινό εξάµηνο  ΕΠ  

 
*   Βλέπε κατάλογο µαθηµάτων επιλογής από άλλα Τµήµατα (επόµενη σελίδα) 
** Εποπτεία µαθήµατος 
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Κατάλογος µαθηµάτων επιλογής από άλλα Τµήµατα 

 
 

  
Τµήµα Οικονοµικής  

Επιστήµης  

Τίτλος Μαθήµατος Ώ
ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

 Ε
ξά

µη
νο

 

 Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

∆ιδάσκων  
Μικροοικονοµική Ι 6* 3ο  ΥΠ Π. Παντελίδης, Ι. Παλαιολόγος 
Θεωρία και Πολιτική Οικονοµικής Ανάπτυξης 6* 5ο  ΥΠ Π. Λίβας, Ε. Σπυράτου, Γ. Κορρές 
Οικονοµική της Εργασίας 6* 6ο  ΕΠ Π. Παπαγεωργίου 
Βιοµηχανική Οικονοµική Ι 6* 6ο  ΥΠ Ι. Χασσίδ, Ε. Φαφαλιού 
Νοµισµατική Θεωρία και Πολιτική 6* 7ο  ΥΠ Θ. Μπένος 
Ειδικά Θέµατα Ελληνικής Οικονοµίας 6* 8ο  ΕΠ Ι. Χασσίδ, Ε. Φαφαλιού 

*∆ιδασκαλία έξι (6) ώρες, µία (1) ή δύο (2) ώρες µπορεί να γίνει φροντιστηριακή άσκηση 
 

 

  
Τµήµα Οργάνωσης και  
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων  
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

Ε
ξά

µη
νο

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

∆ιδάσκων  
Μάνατζµεντ 4* 1ο  ΥΠ Χ. Κανελλόπουλος 
∆ιοικητική Λογιστική 4* 7ο  ΥΠ  Χ. Ναούµ 
∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 3 7ο  ΥΠ Γ. Μποχώρης 
Φορολογικό ∆ίκαιο 4* ** ΕΠ Λ. Κόντος 
Marketing Υπηρεσιών 3 ** ΕΠ Χ. Αθανασούλη 
Επιχειρηµατική Ηθική 3 *** ΕΠ Ι. Θανόπουλος 

*      ∆ιδασκαλία τρείς (3) ώρες και µία (1) ώρα φροντιστηριακές ασκήσεις 
**    ∆ιδάσκονται σε χειµερινό εξάµηνο 
***  ∆ιδάσκεται σε εαρινό εξάµηνο 

 
 

  

  
Τµήµα Πληροφορικής  
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

 Ε
ξά

µη
νο

 

 Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

∆ιδάσκων  
Μαθηµατική Λογική 4 3ο  ΥΠ * 
Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 4 4ο  ΥΠ * 
Συστηµική Ανάλυση 3 6ο  ΕΠ * 
Θεωρία Υπολογιστών 4 7ο  ΥΠ * 

*Θα οριστεί από το Τµήµα Πληροφορικής 
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Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής  
και Τραπεζικής ∆ιοικητικής   
Τίτλος Μαθήµατος Ώ

ρε
ς 

∆ι
δα
σκ
αλ
ία
ς 

Ε
ξά

µη
νο

 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 

∆ιδάσκων 
Χρήµα και Τράπεζες 4 4ο  ΥΠ Γ. Χαρδούβελης, ∆. Μαλλιαρόπουλος 

∆ιεθνείς Χρηµατοοικονοµικές Συναλλαγές  
και Ιδρύµατα 4 7ο  ΥΠ Ν. Καραµούζης 

Πιστωτικά Ιδρύµατα 4 7ο  ΥΠ Ε. Τσιριτάκης 
∆ιαχείριση Κεφαλαίου Κινήσεως 4 7ο  ΥΠ Ν. Τσαγκαράκης 

Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές 
Αντιστάθµισης Κινδύνου 4 8ο  ΥΠ Ε. Τσιριτάκης 

∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου 4 8ο  ΕΠ Γ. ∆ιακογιάννης, ∆. Μαλλιαρόπουλος 
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Εξετάσεις-Αντιστοιχήσεις µαθηµάτων 
 

Οι φοιτητές που ακολουθούν το παλαιό πρόγραµµα σπουδών και οφείλουν µαθήµατα τα οποία δεν 

διδάσκονται πλέον µπορούν να εξετάζονται σε αυτά από τους διδάσκοντες των µαθηµάτων κατά το 

Ακαδηµαϊκό Έτος 2000-2001 σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα  

 
 

Εξεταζόµενα µαθήµατα 
Τίτλος µαθήµατος Εξάµηνο Εξεταστής 

Πληροφοριακά Συστήµατα 
∆ ί

1ο Γ. Βασιλακόπουλος 
Στατιστική ΙΙ 2ο Κλ. Τσίµπος 
Οικονοµική Θεωρία 2ο ∆. Γιαννέλης 
Αρχές Χρηµατοοικονοµικής 2ο Πρ. Ευθύµογλου, Χρ. Αλεξάκης 
Αξιόγραφα και Χρηµατιστηριακές 
Επενδύσεις 3ο  Μ. Γκλεζάκος 

Αρχές διοίκηση Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων 3ο  Λ. Χυτήρης 

Στατιστικά Προγράµµατα 3ο  Γ. Πιτσέλης 
Στατιστικά Προγράµµατα ΙΙ 4ο  Γ. Πιτσέλης 
Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων 5ο  ∆. Αντζουλάκος 
Ανάλυση Παλινδρόµησης 5ο  ∆.Καφφές 
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών 5ο  ∆. Στέγγος 
Ασφαλίσεις Ζωής 5ο  Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης 
Στατιστική των Ασφαλίσεων 5ο  Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης 
∆ηµογραφία ΙΙ 5ο  Μ. Παπαδάκης 
∆ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5ο  Μ. Παζαρζής 
Ανάλυση ∆ιακύµανσης 6ο  ∆. Καφφές 
Μέθοδοι και Τεχνικές 
∆ειγµατοληψίας 6ο  Β. Μπένος, Αν. Ξενάκης 

Στοχαστικές ∆ιαδικασίες 6ο  Θ. Αρτίκης, Ν. Μαχαιράς 
Γενικές Ασφαλίσεις 6ο  Μ. Νεκτάριος 
Οικονοµετρική Θεωρία 6ο  Π. Λίβας 
Κοινωνιολογία 6ο  Ελ. Παζαρζή 
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Ορισµένα µαθήµατα του παλαιού προγράµµατος σπουδών έχουν αντιστοιχηθεί µε µαθήµατα του νέου 

προγράµµατος σπουδών και οι φοιτητές που τα οφείλουν µπορούν να τα παρακολουθούν και να εξετάζονται 

σε αυτά σύµφωνα µε τον επόµενο πίνακα.  

 
 

Αντιστοίχηση µαθηµάτων 
Μάθηµα παλαιού προγράµµατος Μάθηµα νέου προγράµµατος 
Στατιστική Ι, 1ου Εξαµήνου Περιγραφική Στατιστική, 1ου Εξαµήνου 
Θεωρία Πιθανοτήτων Ι, 1ου Εξαµήνου Πιθανότητες Ι, 2ου Εξαµήνου 
Εισαγωγή στην Ασφάλιση, 1ου Εξαµήνου Εισαγωγή στην Ασφάλιση, 1ου Εξαµήνου 
Απειροστικός Λογισµός Ι, 1ου Εξαµήνου Απειροστικός Λογισµός Ι, 1ου Εξαµήνου 
Αρχές Λογιστικής, 1ου Εξαµήνου Εισαγωγή στη Λογιστική, 3ου Εξαµήνου 
Απειροστικός Λογισµός ΙΙ, 1ου Εξαµήνου Απειροστικός Λογισµός ΙΙ, 1ου Εξαµήνου 
Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ, 2ου Εξαµήνου Πιθανότητες ΙΙ, 3ου Εξαµήνου 
Γραµµική Άλγεβρα Ι, 2ου Εξαµήνου Εφαρµοσµένη Γραµµική Άλγεβρα, 1ου Εξαµήνου 
Μακροοικονοµική Θεωρία, 3ου Εξαµήνου Μακροοικονοµική Θεωρία, 1ου Εξαµήνου 
Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά,  
3ου Εξαµήνου 

Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά,  
3ου Εξαµήνου 

Εµπορικό ∆ίκαιο, 3ου Εξαµήνου Εµπορικό ∆ίκαιο, 1ου Εξαµήνου 
Ειδικά Θέµατα Θεωρίας Πιθανοτήτων,  
3ου Εξαµήνου 

Ειδικά Θέµατα Πιθανοτήτων,  
4ου Εξαµήνου 

Πραγµατική και Στοχαστική Ανάλυση, 
4ου Εξαµήνου 

Πραγµατική Ανάλυση, 3ου Εξαµήνου 

Ασφαλιστικό ∆ίκαιο, 4ου Εξαµήνου Ασφαλιστικό ∆ίκαιο, 3ου Εξαµήνου 
Ασφαλιστικά Μαθηµατικά, 4ου Εξαµήνου Αναλογιστικά Μαθηµατικά, 4ου Εξαµήνου 
∆ηµογραφία Ι, 4ου Εξαµήνου ∆ηµογραφία, 4ου Εξαµήνου 
Εκτιµητική, 4ου Εξαµήνου Στατιστική Ι, 4ου Εξαµήνου 
Γραµµική Άλγεβρα ΙΙ, 4ου Εξαµήνου Άλγεβρα, 2ου Εξαµήνου 
Φιλοσοφία, 3ου Εξαµήνου Φιλοσοφία, 3ου Εξαµήνου 

 
 

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα έως και το Ακαδηµαϊκό έτος 1995-1996 θα πρέπει να 

επικοινωνούν µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος για τις ρυθµίσεις που ισχύουν σχετικά µε την εξέταση και 

την αντιστοίχηση των µαθηµάτων που οφείλουν. 
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Περιεχόµενο µαθηµάτων 4ου έτους 

(Παλαιό πρόγραµµα σποδών) 
 

Μαθήµατα 7ου Εξαµήνου 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

Βασικές έννοιες των κοινωνικών και ιδιωτικών Ασφαλίσεων. Βιοµετρικές συναρτήσεις και τεχνική 

κατάρτισης των πινάκων θνησιµότητας. Ασφάλιση προσώπων σε περίπτωση ζωής και θανάτου. Περιοδικά 

ασφάλιστρα. Μαθηµατικά αποθεµατικά. Θεωρία συλλογικότητας. Υπολογισµός ασφαλίστρου στις 

ασφαλίσεις αυτοκινήτων και πυρός. Νοσηρότητα ασφαλίστρου και παροχές των ταµείων συντάξεων. 

Αναλογιστικές µελέτες και οικονοµικά συστήµατα διαχείρισης. 

 
 

ΑΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 

∆ιαστηµική εκτίµηση ποσοστιαίων σηµείων συνεχούς πληθυσµού, διαστήµατα ανοχής. Βαθµολογικές 

δειγµατοσυναρτήσεις. Βαθµολογικοί έλεγχοι θέσεως δύο πληθυσµών. 

Απαραµετρική ανάλυση διακύµανσης κατά ένα παράγοντα (Κριτήριο Kruskal-Wallis). Προσηµικός 

βαθµολογικός έλεγχος του Wilcoxon. 

Βαθµολογικοί έλεγχοι ανεξαρτησίας. Έλεγχοι καλής προσαρµογής µε τα κριτήρια των Kolmogorov-

Smirnov. 

 
 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Αρχές υπολογισµού ασφαλίστρου. Ιδιότητες αρχών υπολογισµού του ασφαλίστρου. Μέτρα κινδύνου. 

Ιδιότητες µέτρων κινδύνου. Προεξόφληση κινδύνων. Ιδιότητες κοίλων συναρτήσεων. Αξιώµατα λογικής 

επιλογής. Χρησιµότητα του πλούτου. Αναµενόµενη χρησιµότητα και επιλογή του τρόπου δράσης. Βασική 

ιδιότητα των συναρτήσεων χρησιµότητας. Γραµµικός µετασχηµατισµός συνάρτησης χρησιµότητας. 

Αποστροφή κινδύνου. Συναρτήσεις αποστροφής κινδύνου. Μέτρα αποστροφής κινδύνου. Επιλογή 

ασφαλιστηρίων συµβολαίου. Αναµενόµενη απαίτηση, ασφάλιστρο και χρησιµότητα. Άριστη ασφάλιση. 

Μορφές συναρτήσεων χρησιµότητας. Αναµενόµενη χρησιµότητα και µεθοδολογία Bayes. Αβεβαιότητα 

τιµών. 

 
 

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 

Ανασκόπηση της στατιστικής µεθοδολογίας από σκοπιάς της Βιοστατιστικής. Ιδιαιτερότητα 

Βιοστατιστικής, Κλινικές ∆οκιµές, Φάσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Απλή Στατιστική Μεθοδολογία, χι τετράγωνο, 

Παλινδρόµηση, Ανάλυση ∆ιακύµανσης, Λογιστική Παλινδρόµηση, Ανάλυση Επιβίωσης. Ειδικά θέµατα 

Βιοστατιστικής και Επιδηµιολογίας, Γενικευµένα Γραµµικά Μοντέλα. Αναλύσεις κατά Bayes. 
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ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Τυχαία διανύσµατα, τυχαίες µήτρες. Γενικευµένες τετραγωνικές µορφές. Βασική επεξεργασία 

πολυµεταβλητών δειγµατικών δεδοµένων. Πολυµεταβλητές κατανοµές. Κανονική πολυµεταβλητή 

κατανοµή. Κατανοµή Wishart. Κατανοµή Hotelling. U κατανοµή. Έλεγχοι υποθέσεων στην κανονική 

πολυµεταβλητή κατανοµή. Ανεξαρτησία δύο οµάδων τυχαίων µεταβλητών. Ανεξαρτησία πεπερασµένου 

πλήθους οµάδων τυχαίων µεταβλητών. Κύριες συνιστώσες. Στοιχεία παραγοντικής ανάλυσης. Κανονική 

συσχέτιση. Ταξινόµηση παρατηρήσεων. 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
∆ιαγράµµατα ελέγχου για τη µέση τιµή, για τη διακύµανση, για την τυπική απόκλιση, για το εύρος 

δείγµατος. Ρ-διαγράµµατα και c-διαγράµµατα. ∆ιαγράµµατα για τον έλεγχο του αριθµού ελαττωµάτων. 

∆ειγµατική εξέταση για την αποδοχή συνόλων οµοίων προϊόντων. Μονοδειγµατικά σχέδια. Μέση 

εξερχόµενη ποιότητα. ∆ιπλά δειγµατικά σχέδια. Χαρακτηριστική καµπύλη. Πολλαπλά δειγµατικά σχέδια. 

 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

Εισαγωγή στην έρευνα (επιστηµονική προσέγγιση, εννοιολογική θεµελίωση, βασικά στοιχεία έρευνας). 

Σχεδιασµός έρευνας (φάσεις, µέθοδοι, µετρήσεις, δειγµατοληψία). Συγκέντρωση δεδοµένων (τεχνικές 

παρατήρησης, σύνταξη ερωτηµατολογίων, ποιοτική διερεύνηση, δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης). 

Ανάλυση δεδοµένων (προπαρασκευαστικοί χειρισµοί, µονοµεταβλητές και διµεταβλητές κατανοµές, πολύ-

µεταβλητές προσεγγίσεις, εκτίµηση δεικτών, µέθοδοι βαθµολόγησης, έλεγχοι, γενικεύσεις). Ιστορικό της 

κοινωνικο-οικονοµικής έρευνας στην Ελλάδα και διεθνώς. 
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Μαθήµατα 8ου Εξαµήνου 
 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

Προβλήµατα στατιστικών αποφάσεων. Συνάρτηση κινδύνου. Γνήσιοι και τυχαιοποιηµένοι κανόνες 

αποφάσεων. Κινδυνοσύνολο, σύνορο Bayes. Πλήρες κλάσεις κανόνων αποφάσεων. Κανόνες 

αποφάσεωνBayes και minimax.  

Συζυγείς οικογένειες κατανοµών. Εφαρµογές κριτηρίων Bayes και minimax  σε προβλήµατα 
εκτιµητικής και ελέγχων υποθέσεων. 
 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
 

Στατιστική προσέγγιση των κοινωνικών φαινοµένων. Ταξινόµηση και εξειδίκευση των υποδειγµάτων 

κοινωνικής κινητικότητας. Η κινητικότητα των “κλειστών” κοινωνικών συστηµάτων. Η κινητικότητα των 

“ανοικτών” κοινωνικών συστηµάτων. Ελεγχόµενη κοινωνική κινητικότητα. Χρονικές εξαρτήσεις και 

διάρκειες των κοινωνικών συστηµάτων. ∆ιαδικασίες ανανέωσης των κοινωνικών συστηµάτων. ∆ιαδικασίες 

µικτής ανέλιξης των κοινωνικών συστηµάτων. ∆ιαδικασίες σταθεροποίησης των κοινωνικών συστηµάτων. 

Σχεδιασµός ερευνών κοινωνικής κινητικότητας. 

 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

Έννοια πληροφορίας, γνώσης, αβεβαιότητας, τυχαίου πειράµατος, πιθανότητας. Αίτιο κινδύνου. 

Οικονοµικές επιπτώσεις του κινδύνου. Κατηγορίες κινδύνων. Καθαρός κίνδυνος. Κερδοσκοπικός κίνδυνος. 

Ο σκοπός της διοίκησης κινδύνου. Η διαδικασίας διοίκησης κινδύνου. Ανακάλυψη και τεχνικές ανακάλυψης 

του κινδύνου. Μέτρηση κινδύνου, συχνότητα, µέγεθος κινδύνου. Αντιµετώπιση και τεχνικές αντιµετώπισης 

του κινδύνου. Φυσική αντιµετώπιση κινδύνου, αποφυγή, έλεγχος ζηµιάς, διάσπαση, συνδυασµός, 

µεταβίβαση κινδύνου. Οικονοµική αντιµετώπιση του κινδύνου, διατήρηση, ασφάλιση του κινδύνου. Η 

ασφάλιση ως τεχνική χρηµατοδότησης του κινδύνου. Πρόγραµµα διοίκησης κινδύνου. Πληροφοριακά 

συστήµατα διοίκησης κινδύνου. ∆υναµικά στοχαστικά µοντέλα και συχνότητα, µέγεθος, µέτρηση, ανάλυση, 

αξιολόγηση, αντιµετώπιση, αποφυγή, έλεγχος και συνδυασµός κινδύνου. Στοχαστικά µοντέλα επιλογής και 

υποδήλωσης στις δραστηριότητες περιορισµού της συχνότητας και του µεγέθους κινδύνου. 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 

Το µάθηµα αυτό θα καλύψει διάφορα θέµατα Μαθηµατικής Στατιστικής και Στατιστικής 

Συµπερασµατολογίας, π.χ. (Cramer-Rao, Lehmann-Scheffe, Πιθανοφάνεια, Bayes, Γραµµικά µοντέλα µε Σ 

πλήρους ή µη βαθµίδας, Παλινδρόµηση, Ανάλυση ∆ιακύµανσης µε στόχο τη θεµελίωση και απόδειξη των 

αποτελεσµάτων εφ’ όσον τα θέµατα και η προσέγγιση δεν καλύπτονται από τα προηγούµενα µαθήµατα). 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Βασικές παράµετροι που συνθέτουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τα κυριότερα οικονοµικά 

µεγέθη των επιχειρήσεων και η σύνθεσή τους σε οικονοµικές καταστάσεις. H σηµασία της πληροφόρησης 

για αξιολόγηση των οικονοµικών µονάδων. Πηγές και ποιότητα πληροφοριών. Αξιοποίηση πληροφοριών. 

Μέθοδοι ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων: ∆είκτες, Καταστάσεις κοινού µεγέθους, Χρονολογικές 

σειρές, ∆ιαστρωµατική ανάλυση. 

Ανάλυση κινδύνου. Προϋπολογιστική ανάλυση των δεδοµένων των επιχειρήσεων. Προγραµµατισµός 

της επιχειρηµατικής δράσης. 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Ο θεσµός και η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης. Οικονοµικά συστήµατα διαχείρισης στον κλάδο των 

κοινωνικών ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Οργανισµός γεωργικών ασφαλίσεων. Ταµείο ασφαλίσεων Επαγγελµατιών 

και Βιοτεχνών (Τ.Ε.Β.Ε.) και ταµείο εµπόρων. Ασφάλιση δηµοσίων υπαλλήλων. Οργανωτικά θέµατα 

κοινωνικής ασφάλισης. Σύµβαση κοινωνικής ασφάλισης µεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. 

 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Έννοια επιστηµονικής έρευνας. Βασικές στατιστικές έννοιες. Κατανοµές δειγµατοληψίας. 

Μεθοδολογία σχεδιασµού των ερευνών. Στάδια διενέργειας µιας έρευνας. Μελέτες περιπτώσεων (Case 

studies). 

 
 

Ξένες Γλώσσες 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 7ου και 8ου Εξαµήνου 
 

Στα εξάµηνα αυτά γίνεται παρουσίαση κειµένων προχωρηµένου επιπέδου (Proficiency) µε θέµατα – 

ορολογία οικονοµική, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

χρηµατοοικονοµικής καθώς και υλικού σχετικού µε µεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό. Γίνεται θεωρητική και πρακτική επεξεργασία ως προς το λεξιλόγιο, τη γραµµατική και σύνταξη 

µε συνοδεία ασκήσεων κατανόησης για ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Οι φοιτητές επιπλέον 

εξασκούνται στη µετάφραση της ειδικής ορολογίας του αντικειµένου τους και τη συγγραφή δοκιµίων, 

επαγγελµατικών επιστολών και αναφορών. 

 
 

ΓΑΛΛΙΚΑ 7ου και 8ου Εξαµήνου 
 

Κείµενα ορολογίας και αλληλογραφίας οικονοµικού περιεχοµένου καθώς και κείµενα και ορολογία 

κλάδων και µαθηµάτων που έχουν επιλέξει στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 
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Το βιβλίο που διδάσκεται είναι το “Initiation au Francais economique” (Ε. Παπαζήση). Ανάλογα µε τα 

ενδιαφέροντα των φοιτητών και τις ανάγκες των  τµηµάτων, µοιράζονται και φωτοτυπίες άρθρων. 

 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ7ου και 8ου Εξαµήνου 
 
Εξειδικευµένα κείµενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερµανόφωνες εφηµερίδες και 

περιοδικά µε την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκµάθησης τρόπων 

έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελµατικών θεµάτων. 

Εµπέδωση των γλωσσικών φαινοµένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούµενα εξάµηνα και η εφαρµογή 

τους σε λεξικές, γραµµατικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. 

Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εµπορικών επιστολών. 
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555...      ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΠΠΠΤΤΤΥΥΥΧΧΧΙΙΙΑΑΑΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΣΣΣΠΠΠΟΟΟΥΥΥ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣ   
 

Σπουδές Μεταπτυχιακού Επιπέδου 
 

Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης λειτουργεί από το Ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τεσσάρων διδακτικών εξαµήνων στην 

"Εφαρµοσµένη Στατιστική" (ΦΕΚ 44/22-01-2002). Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για την οργάνωση ενός 

δεύτερου ΠΜΣ στην περιοχή της "Αναλογιστικής - Ασφαλιστικής Επιστήµης".  

 

ΠΜΣ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική 
 

Αντικείµενο του ΠΜΣ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική είναι: 

 Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο ευρύ και αναπτυσσόµενο πεδίο της Εφαρµοσµένης 

Στατιστικής. 

 Η άρτια επιστηµονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστηµόνων για τη στελέχωση φορέων του 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα όπου απαιτείται εξειδικευµένη στατιστική γνώση. 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα µπορούν: 

 να στελεχώσουν εταιρείες, δηµόσιους οργανισµούς, ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων και 

δηµόσιων οργανισµών, τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όπου απαιτείται εξειδικευµένη 

στατιστική γνώση, 

 να απασχοληθούν σε εταιρείες δηµοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς, φαρµακευτικές εταιρείες, σε 

τµήµατα στατιστικής µεγάλων νοσηλευτικών µονάδων, στα κέντρα προγραµµατισµού και 

µελετών µεγάλων τραπεζικών οργανισµών, σε εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών κ.λ.π. 

 να διδάσκουν σε κύκλους µαθηµάτων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επιµορφωτικών 

σεµιναρίων, µε στόχο να εξοικειώσουν στις στατιστικές έννοιες και µεθόδους, εργαζόµενους µε 

επαγγελµατική ενασχόληση σε σχετικά αντικείµενα ή νέα άτοµα τα οποία πρόκειται να 

απασχοληθούν στο µέλλον στον ευρύτερο επαγγελµατικό χώρο που χρησιµοποιεί παρόµοιες 

τεχνικές. 

Το ΠΜΣ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική οδηγεί στην απονοµή: 

 Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην Εφαρµοσµένη Στατιστική 

 ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 
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Για τους φοιτητές του ΠΜΣ θα υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης µε επιλογή επιµέρους 

κατευθύνσεων. Πιο συγκεκριµένα ανάλογα µε την επιλογή των µαθηµάτων που θα κάνει ο κάθε φοιτητής θα 

µπορεί να ενταχθεί σε µία από τις εξής κατευθύνσεις: 

I Βιοστατιστική και βιοµετρία (Biostatistics and Biometry) 

II Στατιστικές µέθοδοι στα χρηµατοοικονοµικά (Statistical methods in Finance) 

III Ποιοτικός έλεγχος (Quality control) 

IV Γενική 

 
 

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί 
 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τµηµάτων 

 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης 

 Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης 

 Στατιστικής 

 Οικονοµικών 

 Μαθηµατικών 

 Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών 

 Πληροφορικής 

Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων συναφών τµηµάτων των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντίστοιχων 

τµηµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τµηµάτων των Τ.Ε.Ι, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 5 Παράγραφος 12γ του Ν. 2916/2001, Φ.Ε.Κ. 114α. Υποψήφιοι µπορούν να είναι και 

τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών, οι οποίοι µε το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεµβρίου θα έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκοµίσει σχετική βεβαίωση µέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. 

 
Προϋποθέσεις εγγραφής 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν εµπρόθεσµα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Έντυπη αίτηση που δίνεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος 

 Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

 Επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίων/διπλώµατων 

 Επικυρωµένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή µέσο όρο) 
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 Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 

 ∆ήλωση "ότι δεν είµαι εγγεγραµµένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τµήµατος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι." 

 ∆ύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Τµήµατος) 

 Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English (Cambridge ή Michigan)), ή 

εάν δεν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήµιο 

 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 

 Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν) 

 Αναλυτική έκθεση για τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για 

τους οποίους ενδιαφέρονται για µεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές 

 
Αξιολόγηση και επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών 

 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών (ΕΕΜΦ) η οποία κατατάσσει τους υποψηφίους κατά σειρά επιτυχίας. Η τελική επιλογή γίνεται 

από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ. είναι η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει επίσηµο αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας η ΕΕΜΦ 

ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή µε διενέργεια γραπτής εξέτασης. 

Για την κατάταξη των υποψήφιων κατά σειρά επιτυχίας χρησιµοποιούνται δύο δέσµες κριτηρίων. Οι 

υποψήφιοι επιλέγουν τη δέσµη κριτηρίων µε την οποία επιθυµούν να αξιολογηθούν.  

Τα κριτήρια της δέσµης Α είναι: 

 H βαθµολογία του υποψηφίου σε ένα προπτυχιακό µάθηµα "Πιθανοτήτων" και ένα "Στατιστικής" 

τα οποία πρέπει να καλύπτουν συγκεκριµένη διδακτέα ύλη 

 Ο βαθµός του πτυχίου 

 Ο βαθµός του υποψηφίου στη συνέντευξη που θα κληθεί να δώσει ενώπιον της Ε.Ε.Μ.Φ 

Τα κριτήρια της δέσµης B είναι: 

 Η βαθµολογία του υποψηφίου σε διαγνωστική εξέταση σε ένα µάθηµα "Πιθανοτήτων" και ένα 

µάθηµα "Στατιστικής Συµπερασµατολογίας" σε συγκεκριµένη ύλη. 

 Ο βαθµός του υποψηφίου στη συνέντευξη που θα κληθεί να δώσει ενώπιον της Ε.Ε.Μ.Φ. 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται µε τη δέσµη κριτηρίων Β δεν υπερβαίνουν το 20% του αριθµού των 

εισακτέων στο ΠΜΣ. 
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∆οµή του προγράµµατος 
 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή Μ∆Ε στην Εφαρµοσµένη Στατιστική ορίζεται σε 4 

διδακτικά εξάµηνα. Για τη λήψη του Μ∆Ε απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 42 διδακτικών µονάδων 

(αντιστοιχούν σε 12-13 εξαµηνιαία µαθήµατα) και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας µετά το 3ο εξάµηνο 

σπουδών. Ειδικότερα, απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 4 υποχρεωτικά µαθήµατα του ΠΜΣ ενώ τα υπόλοιπα 

µαθήµατα συµπληρώνονται από ένα κατάλογο µαθηµάτων επιλογής.  

Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε 6 το πολύ διδακτικά 

εξάµηνα. Για σοβαρούς λόγους επιτρέπεται η παράταση των σπουδών του για 2 επιπλέον εξάµηνα, ή η 

προσωρινή διακοπή/αναστολή των σπουδών του µετά από αίτηση του φοιτητή.  

 
Πρόγραµµα µαθηµάτων 

 
Τα µαθήµατα του ΠΜΣ διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή όµως η 

διδασκαλία στην Αγγλική γλώσσα στις περιπτώσεις µαθηµάτων που διδάσκονται από Επισκέπτες 

Καθηγητές πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Στο ΠΜΣ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική διδάσκονται τα εξής 

µαθήµατα: 
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Α/Α Τίτλος µαθήµατος ∆.Μ. I II III IV 
1 Aνάλυση παλινδρόµησης και ανάλυση διακύµανσης 4 Υποχρεωτικό 
2 Ανάλυση δεδοµένων µε χρήση στατιστικών πακέτων 4 Υποχρεωτικό 
3 Ανάλυση διακριτών δεδοµένων 3 ♦ 
4 Ανάλυση επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 3 
5 Ανάλυση επιβίωσης 4 ♦ 
6 Απαραµετρική στατιστική 3 
7 Βιοµετρία 3 
8 Βιοπληροφορική 3 
9 Βιοστατιστική και στατιστικές µέθοδοι στην επιδηµιολογία 3 ♦ 
10 Γενικευµένα γραµµικά µοντέλα 4 Υποχρεωτικό 
11 ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων 3 ♦ 
12 ∆ιοίκηση κινδύνου 3 ♦ 
13 Ειδικά θέµατα ανάλυσης δεδοµένων 3 
14 Ειδικά θέµατα βιοστατιστικής 3 
15 Ειδικά θέµατα εφαρµοσµένης στατιστικής 3 
16 Ειδικά θέµατα θεωρίας πιθανοτήτων 3 
17 Ειδικά θέµατα στατιστικής συµπερασµατολογίας 3 
18 Εισαγωγή στην επιδηµιολογία 3 
19 Ερευνητική µεθοδολογία & τεχνικές δειγµατοληψίας 4 Υποχρεωτικό 
20 Εφαρµογές στοχαστικών διαδικασιών 3 
21 Εφαρµοσµένη πολυµεταβλητή ανάλυση 4 ♦ ♦  
22 Θεωρία κινδύνου 3 
23 Κλινικές δοκιµές 3 ♦ 
24 Μέθοδοι προσοµοίωσης και υπολογιστικές στατιστικές τεχνικές 4 ♦ ♦  
25 Μοντέλα κατανοµών απώλειας 3 
26 Μπεϋζιανή συµπερασµατολογία 3 
27 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 4 ♦ 
28 Πειραµατικοί σχεδιασµοί 3 ♦ ♦  
29 Πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης επενδύσεων 3 
30 Πληθυσµιακά µοντέλα-στοχαστικές δηµογραφικές τεχνικές 3 
31 Πρόβλεψη-χρονοσειρές 3 ♦ ♦  
32 Προχωρηµένες τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών 3 ♦ 
33 Στατιστικές µέθοδοι στην οικονοµετρία 3 
34 Στατιστικές µέθοδοι στην φαρµακολογία και φαρµακοκινητική 3 
35 Στατιστική θεωρία αξιοπιστίας και έλεγχοι χρόνων ζωής 3 ♦  
36 Στατιστική στη βιοτεχνολογία 3 
37 Στατιστικός έλεγχος ποιότητος 3 ♦  
38 Στοχαστικά µοντέλα 3 
39 Στοχαστικός Λογισµός 3 
40 Χρηµατοοικονοµικές αγορές 3 

 

I Βιοστατιστική και βιοµετρία (Biostatistics and Biometry) 

II Στατιστικές µέθοδοι στα χρηµατοοικονοµικά (Statistical methods in Finance) 

III Ποιοτικός έλεγχος (Quality control) 

IV Γενική 

∆.Μ.  ∆ιδακτικές µονάδες µαθήµατος 
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Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας 
 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των µαθηµάτων του ο φοιτητής οφείλει να συγγράψει ∆ιπλωµατική 

Εργασία (∆Ε) σε θέµα συναφές µε τα µαθήµατα του ΠΜΣ. Ο φοιτητής επιλέγει ένα θέµα και προτείνει 

Επιβλέποντα Καθηγητή που αποδέχεται να επιβλέψει τη ∆Ε. Ο φοιτητής αφού ολοκληρώσει τη ∆Ε 

παρουσιάζει τα αποτελέσµατά της σε τριµελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία συµµετέχει ο Επιβλέπων 

Καθηγητής, η οποία σε ειδική έκθεσή της αξιολογεί και βαθµολογεί τη ∆Ε. Ο φοιτητής οφείλει να καταθέσει 

3 αντίτυπα της ∆Ε. στη Γραµµατεία του Τµήµατος που έχει την επίβλεψη του ΠΜΣ. 

 
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

 
Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής που επιθυµεί να εκπονήσει ∆ιδακτορική ∆ιατριβή πρέπει να 

ανακηρυχθεί Υποψήφιος ∆ιδάκτορας. Οι προϋποθέσεις ανακήρυξης ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό 

του ΠΜΣ. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής ορίζεται σε 4 

Ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

 
Υποτροφίες - Αριθµός εισακτέων 

 
Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την 

εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για υποτροφίες σε µεταπτυχιακούς φοιτητές µε υψηλές επιδόσεις. Ο αριθµός 

των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ανώτατο όριο σε 50 ανά έτος. 

 

Σπουδές ∆ιδακτορικού Επιπέδου 
 

Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης, στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας, για το 

θεσµό του "Υποψήφιου ∆ιδάκτορα", προσφέρει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόµενους πτυχιούχους να 

εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στα γνωστικά αντικείµενα του τµήµατος. 

Στους υποψήφιους διδάκτορες προσφέρεται δυνατότητα µερικής οικονοµικής ενίσχυσης µέσω 

απασχόλησης σε ερευνητικά προγράµµατα ή υποτροφίας ασφαλιστικών εταιρειών ή άλλων χορηγών 

(εφόσον είναι διαθέσιµα κατά την περίοδο εκπόµησης της διδακτορικής διατριβής). 

 
Προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

 
Κάθε φοιτητής που επιθυµεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Τµήµα σε γνωστικό αντικείµενο 

που υπάγεται στα γνωστικά αντικείµενα του ΠΜΣ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική εγγράφεται στο ΠΜΣ και 

ακολουθεί τις ρυθµίσεις του Άρθρου 11 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του ΠΜΣ.  
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Άρθρο 11 
Κάθε φοιτητής του ΠΜΣ που επιθυµεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στην 

περιοχή της Στατιστικής πρέπει να ανακηρυχθεί υποψήφιος διδάκτορας. Προς τούτο θα 
πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Τµήµα που να περιλαµβάνει σχέδιο διατριβής 
και επιβλέποντα Καθηγητή συνοδευόµενο από δήλωση αποδοχής του. Οι προϋποθέσεις 
για την ανακήρυξή του είναι οι ακόλουθες: 

(α) Οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) υποχρεωτικά µαθήµατα 
του ΠΜΣ και τουλάχιστον δύο (2) από τα µαθήµατα επιλογής. Τα µαθήµατα ορίζονται από 
τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) ανάλογα µε την περιοχή στην οποία θα εργαστεί ο 
υποψήφιος.  

(β) Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των παραπάνω µαθηµάτων, ο φοιτητής θα 
πρέπει να πάρει µέρος σε Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις (ΓΜΕ) οι οποίες 
διενεργούνται δύο φορές το χρόνο: µια κατά το µήνα Ιούνιο και µία κατά το µήνα 
Σεπτέµβριο. Οι ΓΜΕ είναι γραπτές και γίνονται από τριµελή επιτροπή διενέργειας 
εξετάσεων η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) κατόπιν 
εισήγησης της ΣΕ, τα µέλη της είναι µέλη ∆ΕΠ που προσφέρουν διδακτικό έργο στο ΠΜΣ 
και η θητεία της είναι ετήσια. Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται από την ΓΣΕΣ κατόπιν 
εισήγησης της επιτροπής διενέργειας εξετάσεων και ανακοινώνεται κάθε έτος.  

Φοιτητές οι οποίοι έχουν αποτύχει στις ΓΜΕ έχουν το δικαίωµα να συνεχίσουν το 
ΠΜΣ για την απόκτηση του Μ∆Ε µε την υποχρέωση να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 
σε 2 το πολύ έτη. 

(γ) Σε περίπτωση οριακής αποτυχίας ενός φοιτητή στις ΓΜΕ, και µετά από αίτηµα του 
υποψηφίου, υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας προφορικής εξέτασης από την τριµελή 
επιτροπή του εδαφίου (β), στις οποίες θα υπάρχουν απαραιτήτως και ερωτήσεις γενικών 
γνώσεων στο αντικείµενο της προτεινόµενης διατριβής. Η ΓΣΕΣ αποφασίζει τελικά για 
την ανακήρυξη του υποψηφίου συναξιολογώντας όλες τις παραµέτρους, µετά από 
εισήγηση της επιτροπής διενέργειας εξετάσεων και της ΣΕ.  

(δ) Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ τριµελής 
Συµβουλευτική Επιτροπή για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, µετά από 
πρόταση του επιβλέποντα Καθηγητή σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 2083/92. 

(ε) Φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι άλλου Μ∆Ε στα πλαίσια του οποίου είχαν 
διδαχθεί κάποια από τα µαθήµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (α), µπορούν να 
αναγνωρίσουν ορισµένα από αυτά. Προς τούτο υποβάλλουν αίτηση στη ΣΕ και κατόπιν 
σχετικής εισήγησης του διδάσκοντος το µάθηµα στο ΠΜΣ και της ΣΕ η ΓΣΕΣ λαµβάνει 
απόφαση αναγνώρισης ή µη.  

 
Κάθε φοιτητής που επιθυµεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Τµήµα σε γνωστικό αντικείµενο 

που δεν υπάγεται στα γνωστικά αντικείµενα του ΠΜΣ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική ακολουθεί τις 

διατάξεις του Άρθρου 13, Νόµος 2083/92. Επιπροσθέτως το Τµήµα έχει υιοθετήσει και τις ακόλουθες 

βασικές αρχές για την αποδοχή υποψηφίων διδακτόρων σε αυτή την περίπτωση 

 
(α) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε τα 

γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. Γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Εσωτερικού ή 
Εξωτερικού (µε πτυχίο αναγνωρισµένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ) άλλων Τµηµάτων που 
διαθέτουν αρκετή και ικανοποιητική γνώση στα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. 
Γι’αυτό αποφαίνεται η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφασίζει η 
ΓΣΕΣ. 

(β) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθµό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" (6,5). Σε 
αντίθετη περίπτωση εξετάζονται σε δύο ενότητες "Στατιστική" και "Ασφαλιστική-
Αναλογιστική Επιστήµη", µε ύλη η οποία θα καθοριστεί από την Γενική Συνέλευση του 
Τµήµατος. Επί πλέον ο ενδιαφερόµενος Επιβλέπων Καθηγητής µπορεί να ζητήσει 
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αντικατάσταση µιας από τις προηγούµενες εξετάσεις µε εξέταση στο ιδιαίτερο ερευνητικό 
του αντικείµενο ή ακόµη µπορεί να ζητήσει απαλλαγή από τις εξετάσεις αυτές ύστερα από 
τεκµηριωµένη εισήγησή του ότι ο υποψήφιος κατέχει το απαιτούµενο υπόβαθρο για 
διεξαγωγή διδακτορικής έρευνας. 

(γ) Ο Επιβλέπων Καθηγητής πρέπει να είναι µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος, βαθµίδας 
Επίκουρου Καθηγητή και άνω (άρθρο 13β Ν. 2083/92). 

(δ) Συνεκτιµάται το (β) εφόσον έχουν πτυχίο Master’s (Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 
Ειδίκευσης αν πρόκειται για σπουδές που έχουν γίνει στο Εσωτερικό, ή Master’s αν 
πρόκειται για σπουδές που έχουν γίνει στο Εξωτερικό), ή είναι κάτοχοι υποτροφίας 
εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. ή άλλου Οργανισµού/Ιδρύµατος ο οποίος χορηγεί υποτροφίες 
ύστερα από εξετάσεις για µεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείµενα συναφή µε τα γνωστικά 
αντικείµενα του Τµήµατος. Για το πτυχίο Master’s αρκεί βεβαίωση του οικείου τµήµατος 
ότι ο υποψήφιος έχει περάσει επιτυχώς όλα τα απαιτούµενα µαθήµατα και ότι έχει εγκριθεί 
η διατριβή του, ή ότι ευρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.  

(ε) Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα σε επίπεδο First 
Certificate και άνω. Σε αντίθεση περίπτωση αξιολογείται η επάρκεια από τον 
ενδιαφερόµενο Επιβλέποντα Καθηγητή. 

 
Υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων 

 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να προσφέρουν επικουρική εργασία στο Τµήµα Στατιστικής 

και Ασφαλιστικής Επιστήµης (διδασκαλία ασκήσεων στο προπτυχιακό και µεταπτυχιακό πρόγραµµα 

σπουδών, επίβλεψη εργαστηρίων και εξετάσεων, κτλ.). 
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Υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος 
 

Βουράκης Αριστείδης Πτυχιούχος Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής 
Παν/µίου Πειραιώς 
Θέµα:Ανάπτυξη υποδείγµατος αποφάσεων για την αποτελεσµατική διαχείριση 
χαρτοφυλακίου. 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Αν. Καθηγητής Μ. Γκλεζάκος 
(επιβλέπων). 

 

Γκοτζαγεώργης Γ. Πτυχιούχος Τµήµατος Χρηµ/κής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής Παν/µίου Πειραιώς, 
Μetrolife Χρηµατιστηριακή Α.Ε. 
Θέµα: Η µέθοδος Value at Risk ως τρόπος µέτρησης του επενδυτικού κινδύνου. 
Εµπειρική έρευνα στην Ελληνική αγορά. 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Αναπλ. Καθηγητής Μ. Γκλεζάκος 
(επιβλέπων), Καθηγητής Γ. ∆ιακογιάννης, Αναπλ. Καθηγητής Κλ. Τσίµπος. 

 

Γκουλιώνης Ι. Πτυχιούχος Μαθηµατικού & Φυσικού Τµήµατος Παν/µίου Αθηνών, Καθηγητής 
Μ.Ε. 
Θέµα:Σχετικά µε κάποιο αντικείµενο δυναµικού προγραµµατισµού. 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Επίκ. Καθηγητής ∆. Στέγγος (επιβλέπων), 
Καθηγητής Β. Μπένος, Αναπλ. Καθηγητής Φ. Γεωργιακώδης. 

 

∆αφνή Κωνσταντούλα Πτυχιούχος Μαθηµατικού Τµήµατος Παν/µίου Αθηνών, Καθηγήτρια Μ.Ε. 
Θέµα: Οι κατανοµές Sargan και η εφαρµογή τους στην πρόβλεψη-ανάλυση των 
τιµών των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών. 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής Β. Μπένος (επιβλέπων), 
Καθηγητής Κ. ∆ελής, Αναπλ. Καθηγητής Μ. Γκλεζάκος. 

 

Κόκοτος ∆. Μαθηµατικός, Καθηγητής Μ.Ε. 
Θέµα: Ανάλυση κινδύνου στα ναυτιλιακά ατυχήµατα. 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Αναπλ. Καθηγητής Κ. Γκιζιάκης 
(επιβλέπων), Αναπλ. Καθηγητής Φ. Γεωργιακώδης , Αναπλ. Καθηγητής ∆. 
∆εσπότης. 

 

Κορρές Κ. Πτυχιούχος Μαθηµατικού Τµήµατος Παν/µίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό στη 
“∆ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών” του Παν/µίου Αθηνών. 
Θέµα: Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη 
βοήθεια νέων τεχνολογιών. 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής Ι.-Χ. Παναγιωτόπουλος, 
Αναπλ. Καθηγητής Αθ. Κυριαζής (επιβλέπων), Αναπλ. Καθηγητής Ευστ. 
Χατζηκωνσταντινίδης 

 

Κοτσυφάκης Γ. Πτυχιούχος Μαθηµατικών Παν/µίου Αθηνών, Υπάλληλος ΕΣΥΕ. 
Θέµα: Εναλλακτικά µαθηµατικά υποδείγµατα εκτίµησης των δοµικών 
µεταλλαγών της οικογενειακής κατάστασης του Ελληνικού πληθυσµού. 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής Μ. Παπαδάκης (επιβλέπων), 
Καθηγητής Π. Κιόχος, Αναπλ. Καθηγητής Κλ. Τσίµπος. 
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Μαυριδόγλου 
Γεώργιος. 

Πτυχιούχος Μαθηµατικού Τµήµατος Παν/µίου Πατρών, Ιδιωτικός Υπάλληλος. 
Θέµα: Κατάρτιση πινάκων νοσηρότητας και χρήση τους στον υπολογισµό των 
νοσηλευτικών ασφαλίστρων. 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής Π. Κιόχος (επιβλέπων), 
Αναπλ. Καθηγητής Φ. Γεωργιακώδης, Αναπλ. Καθηγητής Κλ. Τσίµπος. 

 

Μπερσίµης Σωτήριος. Πτυχιούχος Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης Παν/µίου 
Πειραιώς, Μεταπτυχιακό του Τµήµατος Στατιστικής του Οικονοµικού Παν/µίου 
Αθηνών, Ιδιωτικός Υπάλληλος. 
Θέµα: Θεωρία ροών επιτυχιών και εφαρµογές 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής Μ. Κούτρας (επιβλέπων), 
Αναπλ. Καθηγητής Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης, Επίκ. Καθηγητής ∆. 
Αντζουλάκος. 

 

Πανούσης Ευάγγελος Πτυχιούχος Τµήµατος Στατιστικής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Μεταπτυχιακό Ειδίκευσης στη Στατιστική (MSc. in Statistics), Τµήµα 
Στατιστικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Θέµα: Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών στην Αναλογιστική Επιστήµη 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής Π. Παπαϊωάννου (επιβλέπων), 
Καθηγητής Κ. Φερεντίνος, Αναπλ. Καθηγητής Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης. 

 

Παφίλη Ευφροσύνη Πτυχιούχος Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης Παν/µίου 
Πειραιώς, Υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισµού. 
Θέµα: Το µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού, σαν παράγοντας οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης του νοµού Κυκλάδων. 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής Μ. Παπαδάκης (επιβλέπων), 
Καθηγητής Β. Μπένος , Αναπλ. Καθηγητής Κ. Τσίµπος. 

 

Τζουγάς Ι. Πτυχιούχος Μαθηµατικού Τµήµατος Αριστοτελείου Παν/µίου Θεσσαλονίκης, 
Υπάλληλος Ε.Σ.Υ.Ε. 
Θέµα: Οι οικονοµετρικές προσεγγίσεις της γονιµότητας του ελληνικού 
πληθυσµού. 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής Μ. Παπαδάκης (επιβλέπων), 
Καθηγητής Π. Λίβας, Αναπλ. Καθηγητής Κλ. Τσίµπος. 
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Ανακηρυχθέντες διδάκτορες του Τµήµατος 
 
 
Μπένος Βασίλειος Μακροχρόνιες προοπτικές της ζητήσεως χάλυβα στην Ελλάδα, 1981. 

∆εσπότης ∆ηµήτριος Ένα σύστηµα πολυκριτήριου γραµµικού προγραµµατισµού, 1988. 

Φούντας Ευάγγελος Ιδιότητες και εφαρµογές των µεταθέσεων του συνόλου, 1988. 

Κυριάκης ∆ηµήτριος Ανάπτυξη µαθηµατικών τύπων υπολογισµού των παρουσών αξιών των παροχών 

και εφαρµογής αυτών σε σχέδιο εκπόνησης αναλογιστικής µελέτης για την 

ίδρυση Ασφαλιστικού Ταµείου, 1996. 

Κόκλα Άννα-Μαρία ∆ιαχωριστικές Τεχνικές–Νευρωνικά δίκτυα και πρόβλεψη στεφανιαίας νόσου, 

2001. 

Βοζίκης Ιωάννης Ιδιωτική ασφάλιση υγείας: Πρότυπο σύστηµα διοίκησης των απαιτούµενων 

διαδικασιών και διαχείρισης ατοµικών συµβολαίων, 2003. 

Γκίνης ∆ηµήτριος Η διδασκαλία της Στατιστικής µε κατευθυνόµενες εργασίες, 2003 

Σµυρλής Ιωάννης Περιβάλλουσα ανάλυση µε µη ακριβή δεδοµένα, 2003 

 
 

Επίτιµος διδάκτωρ του Τµήµατος 
 
 

Fritz Rittner Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Freinburg Γερµανίας 

Απονοµή τίτλου 16.06.1998 

Αναγόρευση σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα 19.11.1998 
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666...      ΑΑΑΛΛΛΛΛΛΕΕΕΣΣΣ   ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΜΜΜΕΕΕΣΣΣ   ΠΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   
 

Επιστηµονική Συνεργασία µε την  
Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Ε.Γ.Α. 

 

Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και η Εθνική 

Ασφαλιστική έχουν αρχίσει µία πρωτοποριακή επιστηµονική συνεργασία στα πλαίσια της επιδιώξεως για 

σύνδεση σπουδών και επαγγέλµατος, καθ΄ότι το σύνολο, σχεδόν, των σπουδών στα Α.Ε.Ι. πάσχει από 

έλλειψη οργανωµένης άσκησης του φοιτητή στην πράξη. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι οι φοιτητές 

µας να εµπεδώσουν τη θεωρία, να είναι έτοιµοι για την προσαρµογή τους στην παραγωγική διαδικασία, 

αλλά και να αντιληφθούν έγκαιρα τη γοητεία των εφαρµογών των θεωρητικών σπουδών στην πράξη, ιδίως 

κατά τα τελευταία κρίσιµα ακαδηµαϊκά εξάµηνα.   

Η Συνεργασία θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Σύσταση Μόνιµης Επιτροπής (ήδη ορίστηκαν 3 µέλη από κάθε πλευρά) για την υλοποίηση της 

συνεργασίας.   

• Επιστηµονική συνεργασία: Καθηγητές - Φοιτητές από το Πανεπιστήµιο, Στελέχη της Εθνικής 

Ασφαλιστικής (ερευνητικά προγράµµατα, κοινοτικά προγράµµατα, κ.λ.π.). 

• Χρήση από τους φοιτητές της µεγαλύτερης ασφαλιστικής βιβλιοθήκης της χώρας: της κεντρικής 

βιβλιοθήκης της Εταιρίας και αυτής της Νοµικής Υπηρεσίας. 

• Πρόσληψη κατ’έτος των 2 πρώτων αποφοίτων του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης. 

 

Πρόγραµµα Socrates - Erasmus 
Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης συνεργάζεται µε τα ακόλουθα Πανεπιστήµια του 

εξωτερικού στα πλαίσια του προγράµµατος SOCRATES - ERASMUS µε σκοπό την ανταλλαγή φοιτητών 

και µελών ∆.Ε.Π. για εκπαιδευτικούς, διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. 

Φοιτητές του Τµήµατος µπορούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα, συνήθως ενός εξαµήνου, στα ξένα 

Πανεπιστήµια και επιστρέφοντας µπορούν να αναγνωρίσουν (κατοχυρώσουν) τα µαθήµατα στα οποία 

“επέτυχαν” εφ΄όσον τα µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν µε µαθήµατα του ισχύοντος προγράµµατος σπουδών. 

Για περισσότερες πληροφορίες ο φοιτητής παραπέµπεται στο Γραφείο ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

ή / και στον οδηγό ECTS (European Course Transfer Systems) του Τµήµατος. 
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Τα Πανεπιστήµια του εξωτερικού µε τα οποία συνεργάζεται το Τµήµα είναι τα εξής:  

 

 Αυστρία Universitat Wien 
Professor Wilfried Grossmann  
Department of Statistics, OR and Computer Science 
Univeristat Wien, Universitatsstrasse 5 
A-1010, Wien, Austria 
e-mail: wilfriend, grossmann@univie.ac.at 
phone: +43-1-4277-38610, fax: +43-1-4277-9386 

 

 Βέλγιο Katholieke Universiteit Leuven  
Professor Josef Teugels 
Katholieke Universiteit Leuven 
Department Viskunde 
Celestijnenlaan 200B 
Leuven, Belgium 
e-mail: Jef.,Teugels@wis.kuleuven.ac.be 
phone: +32 16 32 27 86, fax: +32 16 32 29 99 

 

 Γαλλία Universite Catholique de l’Quest  
Monsieur Dominique Boivin 
Insititut de Mathematiques Appliquees, 
Universite : Universite Catholique de l’Quest, 44 Rue Rabelais 
B.P.808, 49008 Angers, France, Cedex 01 
e-mail: Dominique.Boivin@ima.uco.fr 
phone: +33-241 81 67 11, fax: +33-241 81 66 73 

 

 Ιταλία Universita Cattolica del S. Quore 
Professor Vittorio Frosini 
Universita Cattolica del Sacro Quore 
Largo Gemelli 1 
20123 Milano, Italy 
e-mail: vbfrosin@mi.unicatt.it 
phone: +39-2-7234-2297, fax: +39-2-7234-2708 

 

 Ιταλία Universita degli Studi di Padova 
Dr Monica Chiogna 
Dipartimento di scienze statistiche 
Universita degli studi di Padova 
Via S. Francesco 33 
35121 Padova, Italy 
e-mail: monica@hal.stat.unipd.it 
phone: +39-049-8274183, fax: +33-049-8753930 
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 Ιταλία Universita degli Studi del Sannio, Benevento 
Dr. Rosa Capobianco 
Facolta’ di Economia 
Universita degli Studi del Sannio 
Piazza Guerrazzi, 1 
82100 Benevento, Italy 
e-mail: cisaesbi@benevento.peoples.it 
phone: +39-0824 22716, fax: +33-0824 25331 

 

 Σουηδία Swedish University of  Agricultural Science 
Dr. John Ohrvik 
Department of Statistics and Mathematics 
Swedish University of Agricultural Science 
PO Box 7013 
S-750 07 Uppsala, Sweden 
e-mail: John.Ohrvik@sdi.slu.se 
phone: +46-18-671796, fax: +46-18-673502, web : http://www.ibyr.adm.slu.se 

 
 

Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Στατιστικής  
και Ασφαλιστικής Επιστήµης 

 
Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης έχει µια µικρή βιβλιοθήκη στο Γραφείο 509 του 

5ου ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών αναγκών του Τµήµατος. Η 

βιβλιοθήκη περιέχει µια πλήρη σειρά (από το 1965 και µετά) των περιοδικών Annals of Statistics, Statistical 

Science Journal of the American Statistical Association, The American Statistician (προσφορά του 

Καθηγητή Τ. Παπαϊωάννου), καθώς και αρκετά τεύχη των περιοδικών Annals of Probability, Journal of the 

Royal Statistical Society, Biometrica, Biometrics, Econometrika, Technometics, Journal of Econometrics, 

International Statistical Review, Journal of Banking and Finance, Management Science κ.λ.π. Η βιβλιοθήκη 

διαθέτει επίσης και ενηµερωτικά ∆ελτία του κλάδου, Επετηρίδες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 

Ελλάδος κτλ. 

Οι γενικότερες ανάγκες του Τµήµατος σε ότι αφορά τη βιβλιοθήκη εξυπηρετούνται από την Κεντρική 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου. 

 

Θερινή Πρακτική Εξάσκηση των Φοιτητών 
 
Κατά τους θερινούς µήνες φοιτητές του Τµήµατος µπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε 

Ασφαλιστικές Εταιρείες οι οποίες προσφέρουν προς το Τµήµα ορισµένο αριθµό θέσεων. 
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Στατιστικά Στοιχεία Φοιτητών 
 

Εισαχθέντες κατά το 
Ακαδηµαϊκό Έτος Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

1993-1994 92 104 196 

1994-1995 91 109 200 

1995-1996 78 126 204 

1996-1997 103 121 224 

1997-1998 103 115 218 

1998-1999 104 123 227 

1999-2000 96 137 233 

2000-2001 132 129 261 

2001-2002 121 116 237 

2002-2003 106 134 240 
 

 
 
 
 
 


