
                                            
 

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

& 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ   

ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  
19-22 Μαΐου 2022 

 

Όπως κάθε χρόνο, στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής το οποίο θα διοργανωθεί από 

19-22 Μαΐου 2022 από το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα απονεμηθεί το  
 

Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού  

Best Statistics Paper Award for Young Statisticians 

Το βραβείο είχε προταθεί το 2005 από τον Καθηγητή Ν. Balakrishnan (McMaster University) 

και από το 2006 έως το 2021 απονεμήθηκαν 14 βραβεία και 5 έπαινοι. 
 

 Από το 2021 τo βραβείο έχει αναβαθμισθεί με τη στήριξη του Καθηγητή Balakrishnan ο 

οποίος το επαναχρηματοδότησε ώστε αυτό να συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 200 ευρώ 

και απαλλαγή από την ετήσια συνδρομή του ΕΣΙ για 2 έτη. Έτσι, το βραβείο εντάσσεται στο 

διεθνές τμήμα του Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής με τις ομιλίες να δίνονται στην 

Αγγλική.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν το βραβείο 

αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του ΕΣΙ (secretariat@esi-stat.gr) μέχρι 

τις 15/03/2022 και να διευθετήσουν ώστε να υποβληθεί ηλεκτρονικώς η εργασία τους 

γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες δακτυλογράφησης εργασιών για τα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι., 

μέχρι 30/03/2022 στην ίδια διεύθυνση (ο κανονισμός του βραβείου καθώς και το template είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ https://esi-stat.gr/word/).  
 

Ως νέος στατιστικός νοείται μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για Μaster ή Διδακτορικό ή 

Νέος Διδάκτορας (το πολύ 3 χρόνια μετά την ανακήρυξη). 
 

The award was proposed in 2005 (Panhellenic Statistics Conference in Rhodes) by Prof.  N. 

Balakrishnan (an Honorary Μember of GSI since 2007). 14 young statisticians are the 

recipients of the award and 5 praises have been given during the period 2006-2021. 

A young statistician is considered to be a master student, a PhD candidate or holder (with at 

most 3 years since the PhD was awarded). Τhe term “young” refers to new researchers in 

Probability and Statistics and it does not in any way refer to the candidate’s age.  

As of last year the award is upgraded, with the support of Professor Balakrishnan who is 

financing the award which will be accompanied annually, by the amount of 200 euros and by 

waiving the annual membership fee for a 2-year period.    

All those interested are kindly requested to express by email (secretariat@esi-stat.gr) their 

intention to participate in the special session for the award by March 15, 2022 and arrange to 

submit the full paper to the same electronic address, by March 30, 2022.   
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