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editorial
Η νεότερη γενιά στο προσκήνιο
Ξεκινάμε ως ακαδημαϊκή κοινότητα τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, δεδομένου 
ότι υποδεχόμαστε τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες, τη νεότερη γενιά, με σκοπό να συνδράμουμε στην 
εκπλήρωση των προσδοκιών τους και να είμαστε αρωγοί στη μελλοντική επαγγελματική απασχόληση 
και εξέλιξή τους. Παράλληλα, επιδιώκουμε να διαμορφώνουμε ανθρώπους με όραμα προσφοράς στην 
κοινωνία και στην οικονομία της χώρας.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον προδιαγρά-
φουν μεγάλες ευκαιρίες για όσους πρωτοπορούν και καινοτομούν.
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αλλαγών και ευκαιριών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κινείται 
σταθερά προσανατολισμένο με κεντρικό σημείο αναφοράς τις αξίες και την αποστολή του, έχοντας ως 
στρατηγικούς πυλώνες την επιδίωξη της αριστείας στην εκπαίδευση και στην έρευνα, την εξωστρέφεια, τις 
διεθνείς συνεργασίες, την καινοτομία, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και την κοινωνική προσφορά. 
Υποδεχόμαστε τις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές μας με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
για να γνωρίσουν τη διακριτή κουλτούρα του ΟΠΑ και τις ευκαιρίες που τους παρέχει, διοργανώνουμε 
τις Ημέρες Καριέρας για την επαγγελματική διασύνδεση των τελειόφοιτων/απόφοιτων με την αγορά 
εργασίας, φιλοξενούμε και πάλι φοιτητές-τριες και καθηγητές πανεπιστημίων κύρους του εξωτερικού 
και οργανώνουμε εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη νέα ακαδημαϊκή 
χρονιά και να συνεισφέρουμε, ταυτόχρονα, σε ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. 
Στο τεύχος αυτό, πραγματευόμαστε σύγχρονα θέματα που έχουν άμεση σχέση με την αβεβαιότητα που 
διακρίνει την εποχή μας. Η στατιστική, οι αλγόριθμοι, η μηχανική μάθηση και εν γένει η επιστημονική 
ανάλυση έχει ως βασικό της σκοπό να αναζητεί τρόπους μείωσης της αβεβαιότητας στις δύσκολες απο-
φάσεις που απαιτούν τα σύνθετα σημερινά προβλήματα. Εφαρμόζονται δε σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας και αποτελούν τα σύγχρονα εργαλεία στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Στα πλαίσια του πρόσφατου Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Πληροφοριακών Συστημάτων 
(ECIS) είχαμε την ευκαιρία να συμμετά-
σχουμε σε πάνελ με θέμα τις προκλήσεις 
και προοπτικές για διαφορετικότητα, ισό-
τητα και συμπερίληψη. Στόχος του πάνελ 
ήταν αφενός η καλύτερη κατανόηση των 
διακρίσεων και εμποδίων που προκύπτουν 
στην ανάπτυξη και συμμετοχή των μελών 
της επιστημονικής κοινότητας στα ακαδη-
μαϊκά δρώμενα και αφετέρου η συζήτηση 
σχετικά με αποτελεσματικές δράσεις συ-
μπερίληψης. 
Συζητήθηκαν έρευνες της Παγκόσμιας 
Ένωσης Πληροφοριακών Συστημάτων (As-
sociation for Information Systems – AIS), 
οι οποίες κατέδειξαν θέματα διακρίσεων 
που δεν αφορούν μόνο έμφυλες διακρί-
σεις αλλά και αποκλεισμό ή προβλήμα-
τα πρόσβασης από μέλη της κοινότητας 
που προέρχονται από χώρες με χαμηλό-
τερο δείκτη ανάπτυξης (human develop-
ment index) λόγω κοινωνικο-οικονομικών 
παραγόντων. Το αποτέλεσμα αυτών των 
διακρίσεων είναι ο αποκλεισμός από τα 

ακαδημαϊκά δίκτυα, αδιαφάνεια και δυ-
σκολία πρόσβασης σε καλές δημοσιεύσεις, 
αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες, και 
άλλα που συμβάλλουν συνολικά σε έναν 
φαύλο κύκλο όξυνσης και διαιώνισης των 
διακρίσεων. 
Σε ό,τι αφορά στις έμφυλες διακρίσεις, 
παρουσιάστηκαν ορισμένα αποτελέσματα 
από την έρευνα που γίνεται στα πλαίσια 
του ευρωπαϊκού έργου Targeted-MPI (www.
targeted-mpi.eu), όπου συνεντεύξεις και 
ομάδες εστίασης στο Πανεπιστήμιό μας 
αλλά και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια που 
συμμετέχουν στο έργο ανέδειξαν σοβαρά 
θέματα δυσκολιών των γυναικών της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας από πλευράς 
διακρίσεων, εχθρικού περιβάλλοντος, απο-
κλεισμού από άτυπα δίκτυα, αδιαφάνειας 
στη λήψη αποφάσεων, υψηλού φόρτου 
εργασίας και σιωπηρής προκατάληψης 
(implicit bias). Κατά τη συζήτηση στο πά-
νελ επιβεβαιώθηκε ότι οι διακρίσεις στον 
ακαδημαϊκό χώρο αφορούν, εκτός από το 
φύλο, και στη βαθμίδα, στην ηλικία, αλλά 
και στη φυλή και στη χώρα καταγωγής. 

Σε συνέχεια αυτών των διαπιστώσεων, το 
στοίχημα για την AIS είναι να συνεχίσει 
να επενδύει σε καλύτερη κατανόηση των 
πηγών και προβλημάτων για τη συμπερί-
ληψη και την ισότιμη συμμετοχή όλων των 
μελών της στις υπηρεσίες και το ακαδη-
μαϊκό της δίκτυο, ώστε να ενδυναμωθεί η 
ουσιαστική συμμετοχή μελών και ομάδων 
που υποεκπροσωπούνται και να επεκτα-
θούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον 
σκοπό αυτόν (π.χ., mentoring, doctoral/
junior faculty consortia, ειδικές ομάδες 
ενδιαφέροντος, εθνικές οργανώσεις κ.λπ.). 
Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε σε συ-
νέργειες με τις προγραμματιζόμενες δρά-
σεις στα πλαίσια του «project equality» 
στο ΟΠΑ, οι οποίες αναφέρθηκαν σε προ-
ηγούμενο τεύχος από την Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ισότητας Φύλων συνάδελφο 
κυρία Αποσπόρη, και στη σύμπραξη όλης 
της κοινότητας του ΟΠΑ, ώστε να σχεδι-
άσουμε περισσότερες υπηρεσίες που να 
συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση 
και αντιμετώπιση των διακρίσεων στον 
πανεπιστημιακό χώρο.

«Η Ισότητα των Φύλων στα ΑΕΙ»
Της ΝΑΝΣΥΣ ΠΟΥΛΟΥΔΗ, 
Καθηγήτριας του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του ΟΠΑ και 
AIS President-Elect
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ΔΗμΗΤρΗΣ 
μΠΟΥρΑΝΤώΝΗΣ, 
Πρύτανης του ΟΠΑ



Η 
ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτή-
τριες που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις, 
επιβεβαιώνει για άλλη μία χρονιά ότι τα Τμήματα του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συνεχίζουν 

την ανοδική τους πορεία ή διατηρούν τη δυναμική τους, καταφέρνο-
ντας να υποδέχονται τους άριστους των υποψηφίων.
Για τη φετινή χρονιά, σημειώνεται άνοδος των βάσεων σε τρία από 
τα οκτώ Τμήματα του ΟΠΑ. Παρά τη γενικότερη πτωτική τάση των 
βάσεων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, τα Τμήματα του ΟΠΑ είναι 
από τα πιο δημοφιλή στο 4ο επιστημονικό πεδίο. Πιο συγκεκριμένα:
•Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών καταλαμβάνουν τις 2 πρώτες θέσεις σε σχέση 
με τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ. 

•Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας συνιστά την κο-
ρυφαία επιλογή στο 4ο επιστημονικό πεδίο και στις προτιμήσεις των 

επιτυχόντων (1η προτίμηση από το 99% των επιτυχόντων).

•Το Τμήμα Πληροφορικής ανεβαίνει στην κατάταξη και αποτελεί 
με επιτυχία το 2ο πιο υψηλόβαθμο Τμήμα μεταξύ 12 αντίστοιχων 
Τμημάτων.

•Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής, καθένα στο αντικείμενο που θεραπεύ-
ει, κατατάσσεται στην 1η θέση σε σχέση με τα αντίστοιχα Τμήματα 
άλλων ΑΕΙ. 

•Τα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Στατιστικής, που 
δεν αντιστοιχίζονται με άλλα Τμήματα, παρουσιάζουν εντυπωσιακή 
αύξηση στη βάση εισαγωγής τους, διατηρώντας ανοδική πορεία.

Τα παραπάνω άλλωστε αποκαλύπτουν και οι βάσεις εισαγωγής στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εάν τις συγκρίνουμε με τις περυ-
σινές, οι οποίες τοποθετούν το ΟΠΑ στην κορυφή των προτιμήσεων 
των νέων της χώρας στην επιστημονική του κατηγορία.

Υψηλή προτίμηση στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών από τους 
νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριές του

Του Καθηγητή 
ΒΑσίλη ΒΑσδέκη, 

Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και 
Προσωπικού του ΟΠΑ
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Επικαιρότητα

Τμήμα

Σειρά αντι-
στοίχισης

2ο μεταξύ 12  
αντίστοιχων Τμημάτων

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Διεθνών & Ευρωπαϊκών  
Οικονομικών Σπουδών

Διοικητικής Επιστήμης 
& Τεχνολογίας

Οικονομικής  
Επιστήμης

Οργάνωσης 
& Διοίκησης 

Επιχειρήσεων

Λογιστικής 
& Χρηματο-
οικονομικής

Μάρκετινγκ 
& Επικοι-
νωνίας

Πληροφορικής Στατιστικής

1ο μεταξύ 12  
αντίστοιχων  
Τμημάτων

Χωρίς αντιστοίχιση
1ο μεταξύ 5  
αντίστοιχων  
Τμημάτων

1ο μεταξύ 2  
αντίστοιχων  
Τμημάτων

Χωρίς 
αντιστοίχιση

2ο μεταξύ 12  
αντίστοιχων Τμημάτων

Χωρίς 
αντιστοίχιση

Βάσεις 
2022 14.780

18.520 18.925 19.325 19.125 18.490 18.400 19.150 18.570

396

2,8% -0,9% -2,7% -1,0% -4,9% -0,6%0,4% 3,8%

-138 -497 -171 -814 -95 51258

15.750 17.925 16.975 15.695 15.675 17.150 13.828
Βάσεις 

2021 14.384 15.888 18.422 17.146 16.509 15.617 17.245 13.316
Διαφορά  

2022 & 2021  
σε μόρια

Ποσοστιαία 
διαφορά 2022 

με 2021

Μόρια 
πρώτου

Ποσοστό 1ης 
προτίμησης 

επιτυχόντων
33,9% 51,5% 99,2% 45,8% 52,7% 55,0% 53,0% 45,1%



Οκτώ νέοι και νέες πρωτοετείς 
του ΟΠΑ απαντούν 
για το τι περιμένουν από 
το πανεπιστήμιό τους. 
Πώς θα ήθελαν να είναι  
η ζωή τους 5 χρόνια μετά; 
Τι τους εντυπωσιάζει 
περισσότερο;

Πρώτες ημέρες 
στο πανεπιστήμιο 
«Πώς αισθάνομαι...»
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Της ΛΙΖΕΤΑΣ ΣΠΑΝΟΥ

Κ
όπιασαν, μελέτησαν επί ώρες, ξέχασαν για 
λίγο την ανεμελιά της ηλικίας τους και αφιε-
ρώθηκαν επί μήνες σε έναν μόνο στόχο: την 
είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. Σε ένα δε από 
τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Οι 

νέοι φοιτητές και φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών που περνούν φέτος τις πύλες του, έχουν 
την τύχη να ξεκινούν τις σπουδές τους την πρώτη χρονιά 
επιστροφής στην... κανονικότητα. Χωρίς μάσκες και τεστ, 
χωρίς μάθημα σε συγκεκριμένο αριθμό νέων ανά αμφι-
θέατρο, χωρίς «ηλεκτρονικές» διαλέξεις και απομόνωση. 
Από αυτή την άποψη, με τη χαρά της συνύπαρξης ως ένα 
από τα δεδομένα που πρέπει στις μέρες μας να αρχίσου-
με να εκτιμούμε ως ξεχωριστό, η νέα χρονιά ξεκινάει με 
μεγαλύτερες δόσεις αισιοδοξίας για όλους εκείνους που 

κατάφεραν φέτος να πετύχουν την είσοδό τους στα ανώ-
τατα πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Όπως λένε οι 
νέοι, «η ζωή τώρα αρχίζει», το επόμενο στάδιο στη μόρ-
φωσή τους και ουσιαστικά η είσοδος στον κύκλο εκπαί-
δευσης που θα οδηγήσει στην επαγγελματική τους ζωή 
βρίσκεται μπροστά. Βέβαια, η κοινωνική και οικονομική 
περίοδος που περνάει η χώρα μας (αλλά και ολόκληρος 
ο πλανήτης) εξακολουθεί να είναι τεταμένη, ωστόσο οι 
απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα των κοινωνιών μας 
περνούσαν πάντα μόνο μέσα από ένα δρόμο: την παιδεία.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υποδέχεται τους 
νέους φοιτητές και φοιτήτριές του, καταγράφοντας τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και τα όνειρά τους για το μέλ-
λον. Ιδού τι απάντησαν στις ερωτήσεις της «ΟΠΑ News»:

Η νέα ακαδΗμαϊκΗ 
χρονια και 

οι «πρωταγωνιστέσ» τΗσ

ΙΑΣΟΝΑΣ  
ΠΑΣΣΑμ
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας

«Αισθάνομαι ικανοποίηση 
που επιτεύχθηκε ο στόχος μου 
– στόχευα την εισαγωγή στο 
Τμήμα χωρίς να με απασχολεί 
η σειρά κατάταξης. Έχοντας 
μεγάλες προσδοκίες για τις 
δυνατότητες που προσφέρει 
το ΟΠΑ, κοιτάζω μπροστά και 
ελπίζω να τις αξιοποιήσω στο 
έπακρο. Θεωρώ ωστόσο πως 
κάθε Τμήμα έχει πολλά να 
προσφέρει. Αρκεί να ανακα-
λύψει ο καθένας τι του αρέσει 
για να αξιοποιήσει το Τμήμα 
του, έτσι ώστε να ακολουθή-
σει μια επαγγελματική στα-
διοδρομία που θα του δίνει 
χαρά. Έτσι και εγώ εύχομαι 
σε όλους τους εισακτέους να 
αγαπήσουν το αντικείμενο με 
το οποίο θα ασχοληθούν και 
να έχουν μια ευχάριστη φοιτη-
τική – και όχι μόνο – ζωή».

μΙχΑΕΛΑ ΠΑΤΣΙΑ-
ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

«Έχοντας ξαναβρεθεί στη θέ-
ση της πρωτοετούς φοιτήτρι-
ας, συνειδητοποιώ τώρα ότι 
η ανυπομονησία μου πηγάζει 
από την ανάγκη να σπουδάσω 
κάτι που πραγματικά με ενδια-
φέρει και όχι απλά να βιώσω 
τα πλεονεκτήματα της ενήλι-
κης, φοιτητικής ζωής. Όντας 
υποψήφια στις πανελλαδικές 
εξετάσεις και συγχρόνως ερ-
γαζόμενη, αναγνωρίζω ότι η 
προσπάθειά μου ανταμείφθη-
κε, δεν μπορώ όμως να παρα-
βλέψω το άγχος και τον φόβο 
της “αποτυχίας”, που είναι 
αναπόφευκτα μειονεκτήματα 
του συστήματος εισαγωγής 
στα ΑΕΙ. Μέσα από τις σπου-
δές μου στο ΟΠΑ αναμένω να 
διευρύνω το πεδίο ενδιαφε-
ρόντων μου με θεμέλιο την οι-
κονομική επιστήμη, ώστε σε 5 
χρόνια έχοντας αποκτήσει το 
πτυχίο μου, να βρίσκομαι σε 
θέση να επιλέξω συνειδητά τη 
μεταπτυχιακή πορεία που θα 
με καλύπτει».

μΑργΑρΙΤΑ ΣΙδΕρή 
Τμήμα Διεθνών  
και Ευρωπαϊκών  
Οικονομικών Σπουδών

«Καθώς ο καιρός περνά-
ει μετά την ανακοίνωση της 
βαθμολογίας μας και των 
αποτελεσμάτων σχετικά με 
τη σχολή εισαγωγής μας, τα 
πρώτα συναισθήματα χαράς, 
ικανοποίησης για ανταμοιβή 
των κόπων μας έχουν αρχίσει 
να δίνουν τη θέση τους στην 
αδημονία να γνωρίσουμε από 
κοντά τον καινούργιο κόσμο 
που ανοίγεται μπροστά μας. Ο 
λόγος που επέλεξα το Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι-
κονομικών Σπουδών του ΟΠΑ 
είναι γιατί έχοντας πυρήνα 
του την Οικονομική Επιστή-
μη, εξετάζει τις σχέσεις αυτής 
με άλλες επιστήμες όπως την 
Πολιτική, τη Νομική και τη Δι-
οικητική. Ένα επιπλέον πολύ 
σημαντικό για εμένα χαρακτη-
ριστικό του Τμήματος είναι 
ότι συνδυάζει την ποιότητα 
και το εύρος των σπουδών με 
μια πλούσια σε ευκαιρίες και 
εναλλακτικές επαγγελματική 
αποκατάσταση με την αποφοί-
τηση από αυτό. Ανυπομονώ να 
μοιραστώ την όμορφη αυτήν 
εμπειρία με τους συμφοιτητές 
και τους καθηγητές μου». 
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ΦωΤΕΙΝή-χρΙΣΤΙΝΑ 
μΠΑρΑκΑ 
Τμήμα Στατιστικής

«Είμαι πολύ χαρούμενη και 
υπερήφανη που η βαθμολογία 
μου μού επέτρεψε να εισα-
χθώ στη σχολή που είχα ως 
στόχο. Επίσης, νιώθω ευγνω-
μοσύνη για τους καθηγητές, 
συγγενείς και συμμαθητές 
που συνέβαλαν σε αυτή την 
επιτυχία. Ήταν μια χρονιά με 
αρκετή και μεθοδική μελέτη. 
Στο ΟΠΑ με εντυπωσίασε η 
άμεση απορρόφηση από την 
αγορά εργασίας και προσδο-
κώ εκεί να αποκτήσω γνώ-
σεις, εμπειρίες και τα εφόδια 
για μια ωραία επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Σε πέντε χρό-
νια από σήμερα ονειρεύομαι 
να είμαι μέλος ενός μεγάλου 
οργανισμού και θα ήθελα τα 
αποτελέσματα των αναλύσεών 
μου να χρησιμοποιούνται για 
την ανάπτυξη της χώρας μου. 
Θαυμάζω πολλούς διακεκρι-
μένους Έλληνες επιστήμονες 
και θα ήθελα κάποια μέρα να 
γίνω κι εγώ μία από αυτούς».

δήμΟΣθΕΝήΣ-
ΠΑΝΑγΙωΤήΣ 
γκΟΝΤΟΛΙΑΣ 
Τμήμα Πληροφορικής

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμε-
νος και ανακουφισμένος που 
κατάφερα να φανώ αντάξιος 
των προσδοκιών. Αν μπορού-
σα να εκφράσω την περίοδο 
των εξετάσεων με μια λέξη, 
αυτή θα ήταν “επιμονή”. Επι-
μονή για να περάσω στο πα-
νεπιστήμιο της επιλογής μου, 
αναμένοντας αυτό να μου 
προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις 
και ευκαιρίες. Το ΟΠΑ υπήρ-
ξε η πρώτη μου επιλογή, αφού 
αποτελεί το καλύτερο ελληνι-
κό οικονομικό πανεπιστήμιο, 
από το οποίο έχουν αποφοι-
τήσει σπουδαίοι επιστήμο-
νες με διακρίσεις σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Με μεθοδικό 
διάβασμα και πρόγραμμα 
πέτυχα τον στόχο μου, χωρίς 
να σταματήσω ούτε να παίζω 
βιντεοπαιχνίδια στην καθημε-
ρινότητά μου αλλά ούτε και 
να στερηθώ τις βόλτες μου τα 
Σαββατοκύριακα. Καλή μας 
φοιτητική ζωή και σταδιο-
δρομία στην ακαδημαϊκή μας 
πορεία!».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΠρΑΤΑΝΟΥ 
Τμήμα Μάρκετινγκ  
και Επικοινωνίας

«Σε 5 χρόνια από τώρα οραμα-
τίζομαι μια γυναίκα δυναμική, 
ανεξάρτητη και κυρίως ικανή 
να αλλάξει τον κόσμο στον 
οποίο ζει. Οι Πανελλαδικές, 
όσο παράδοξο και αν ακούγε-
ται, ήταν για εμένα η αφορμή 
να αποκτήσω αυτοπεποίθηση. 
Ούσα μια ζωή μετριοπαθής, 
ποτέ δεν πίστεψα ότι μια κο-
πέλα της θεωρητικής θα μπο-
ρούσε να αλλάξει κατεύθυνση 
στις αρχές της Τρίτης Λυκείου 
και να πετύχει αυτό που ήθελε. 
Αν και ψυχοφθόρα διαδικα-
σία, μου έδωσε την ευκαιρία 
να πιστέψω ότι ένα μέλλον με 
καλύτερη οικονομική διαχείρι-
ση από τη σημερινή μπορεί να 
είναι απόρροια και των δικών 
μου πράξεων. Ελπίζω το πρό-
γραμμα σπουδών του ΟΠΑ, 
το οποίο με κέρδισε εξαρχής, 
να μου δώσει τις απαραίτητες 
γνώσεις και εφόδια ώστε να 
μπορέσω να εκπροσωπήσω 
επάξια τον τίτλο του Έλληνα 
επιστήμονα». 

ΑΝδρΕΑΣ-
ΠΑΝΑγΙωΤήΣ 
ΤΣΑΠΝΙδήΣ 
Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής

«Μετά την εισαγωγή μου  προ-
φανώς νιώθω ικανοποίηση 
και ανακούφιση, μετά από μια 
περίοδο μελέτης που θα χα-
ρακτήριζα κυρίως αγχωτική. 
Από το ΟΠΑ περιμένω να μου 
προσφέρει στέρεες βάσεις και 
γνώσεις σχετικά με το αντι-
κείμενό μου. Σε πέντε χρόνια 
ελπίζω  να εξελίσσομαι ακόμα 
ακαδημαϊκά η επαγγελματι-
κά. Αυτό που με εντυπωσία-
σε στο Πανεπιστήμιο είναι  η 
αναγνώρισή του διαχρονικά. 
Θα ήθελα να συμβάλω στη 
βελτίωση  του επιστημονικού 
τοπίου της Ελλάδας σε τομείς 
όπως η έρευνα και η καινο-
τομία. Μειονέκτημα του εξε-
ταστικού συστήματος θεωρώ 
ότι δεν λαμβάνει υπόψη την 
προσπάθεια των παιδιών και 
στις προηγούμενες τάξεις. Ο 
όρος “Έλληνας επιστήμονας” 
φέρνει στο μυαλό μια μορ-
φή που αγωνίζεται ενάντια 
στις αδυναμίες της ελληνικής 
πραγματικότητας προκειμένου 
να ανεβάσει το επιστημονικό 
επίπεδο της χώρας του».

δΕΣΠΟΙΝΑ  
μΑρΑθΑκή 
Τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά 
που θα φοιτήσω στο Τμήμα 
της πρώτης μου επιλογής. Μία 
λέξη που χαρακτηρίζει την 
προσπάθεια εισαγωγής στο 
πανεπιστήμιο είναι η “συνέ-
πεια”. Παρότι το εξεταστικό 
σύστημα για τα ΑΕΙ περιορίζει 
τη δημιουργικότητα, επιβάλλει 
ωστόσο την απαιτούμενη πει-
θαρχία. Από το ΟΠΑ περιμένω 
να αποκομίσω εμπειρίες και 
να εμβαθύνω στο αντικείμενο 
σπουδών. Ιδανικά, σε πέντε 
χρόνια θα ήθελα να ξεκινήσω 
ένα εξειδικευμένο μεταπτυχι-
ακό. Στο ΟΠΑ με εντυπωσί-
ασαν περισσότερο οι ποικί-
λες δράσεις και η οργάνωσή 
του. Μελλοντικά, θα ήθελα να 
εφαρμόσω καινοτόμες ιδέες 
στον επιχειρηματικό κλάδο. 
Αν και οι λέξεις “Έλληνας 
επιστήμονας” παραπέμπουν 
στο φαινόμενο “brain-drain”, 
ελπίζω αυτό μελλοντικά να 
εκλείψει».



Γράψε μέσα... 
από 
την ιστορία 
της ΕΥΔΑΠ
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Αρχείων 
2022, το Ιστορικό Αρχείο της ΕΥΔΑΠ 
παρουσιάζει τη γραμματοσειρά που 
σχεδιάστηκε από το αρχειακό της υλικό

Η 
ΕΥΔΑΠ έχοντας μία 
μακρά ιστορία στη 
διαχείριση του νε-
ρού (ΑΕΥΥ, ΟΑΠ, 
ΕΥΔΑΠ) φυλάσ-

σει και διαχειρίζεται τεκμήρια 
ιστορικής σημασίας στο Ιστορι-
κό της Αρχείο. Τα τεκμήρια αυτά 
αφορούν χαρτώο, φωτογραφι-
κό και οπτικοακουστικό υλικό, 
καθώς και ποικίλα αντικείμενα 
που χρονολογούνται από τα τέλη 
του 19ου αιώνα, τα οποία αποτυ-
πώνουν την πολυετή ιστορία της 
Εταιρείας, καθώς και τη σχέση 
της εξέλιξης του υδροδοτικού 
και αποχετευτικού συστήματος 
με την ανάπτυξη της Αθηναϊκής 
κοινωνίας.
Η HYDRO είναι μια γεωμετρική 
γραμματοσειρά σχεδιασμένη απο-
κλειστικά για το Ιστορικό Αρχείο 
της ΕΥΔΑΠ. Εκκίνηση για τη με-
λέτη και το σχεδιασμό της, απο-
τέλεσε το πλούσιο υλικό που πε-
ριλαμβάνεται στο Αρχείο: σειρά 
τεχνικών και κατασκευαστικών 
σχεδίων και διαγραμμάτων, που 
αντικατοπτρίζουν την επιμέλεια, 
ακρίβεια και τεχνική των μηχανι-
κών της δεκαετίας του ’30. 
Το σχέδιό της είναι άμεσα 
εμπνευσμένο από τα γράμματα 
στο υπόμνημα του βασικού τεχνι-
κού σχεδίου του Φράγματος του 
Μαραθώνα. Στα θεμέλιά της βρί-
σκονται απλά γεωμετρικά σχήμα-
τα – το τετράγωνο, ο κύκλος και 
το τρίγωνο. Είναι λιτή, ορθολογι-
κή, καθαρή, ουδέτερη και εξυπη-
ρετεί την άμεση και ανεμπόδιστη 
ανάγνωση του κειμένου.
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Είναι το αποτέλεσμα εφαρμο-
σμένης έρευνας, όπου αισθητικά 
στοιχεία του Αρχείου επηρεάζουν 
σύγχρονα στοιχεία επικοινωνίας, 
όπως μία ολοκληρωμένη οικογέ-
νεια γραμμάτων. Για πρώτη φορά 
παρουσιάζεται μία τέτοια εργα-
σία στο κοινό. 

«μήχΑνικΑ» ΓρΑμμΑΤΑ
Τα γράμματα στο υπόμνημα του 
σχεδίου του Φράγματος του Μα-
ραθώνα είναι σχεδιασμένα στο 
χέρι, δεν είναι τυπωμένα. Η υφή 
τoυς μαρτυρά τον τρόπο σχεδία-
σης – τα ίχνη του περιγράμματος 
αλλά και του γεμίσματός τους. 
Μελάνι, γραμμογράφος, χάρα-
κας και διαβήτης. Είναι γράμ-
ματα φτιαγμένα με τα απλά μη-
χανικά μέσα που βρίσκονταν σε 
χρήση τότε. Η χάραξη γραμμάτων 
είναι μια απαραίτητη δεξιότητα 
για έναν σχεδιαστή, για την πα-
ρουσίαση ενός ολοκληρωμένου 
γραμμικού σχεδίου. Οι πρότυπες 
μορφές που χρησιμοποιούνται 
για τον σχεδιασμό με χάρακα 
και διαβήτη, είναι γεωμετρικές· 
η φόρμα ορίζεται από τις μεθό-
δους και τα εργαλεία σχεδίασης.
Αναζητώντας αντίστοιχα τυπο-
γραφικά παραδείγματα της ίδιας 
χρονικής περιόδου, διαπιστώ-
νει κανείς πως έχουν αισθητική 
συγγένεια με τους τύπους που 
χρησιμοποιούνται στο γραμμικό 
σχέδιο. Είναι κι αυτά προϊόντα 
της εποχής του Μοντερνισμού 
και ανήκουν στην κατηγορία 
των Grotesque, είναι ισόπαχες 
γραμματοσειρές, χωρίς πατούρες. 

Είναι σχέδια τα οποία επίσης πα-
ραπέμπουν στον χάρακα και στον 
διαβήτη και όχι στην καλλιγρα-
φική πένα και στη χειρογραφή.
Στην Ελλάδα, κατά τον 20ό αι-
ώνα τα Grotesque γράμματα συ-
νήθως ονομάζονταν «Αρχαϊκά». 
Ίσως γιατί οι δημιουργοί τους 
διέκριναν σε αυτά μια σύνδεση 
με τα ισόπαχα αρχαιοελληνικά 
επιγραφικά γράμματα που έχουν 
διασωθεί χαραγμένα στην πέτρα 
– ίσως, απλώς, γιατί τα θεωρού-
σαν απλοϊκά, σε σχέση με τα καλ-
λιγραφικά Βυζαντινά. Όπως και 
να έχει, το γεωμετρικό μοντέλο 
του ελληνικού γράμματος επιβίω-
σε – τουλάχιστον στην επιγραφο-
ποιία – μέχρι και τον 20ό αιώνα, 
σε διάφορες παραλλαγές και σε 
πολλές εφαρμογές, καθώς οι λι-
τές, γεωμετρικές του φόρμες, το 
καθιστούν κατάλληλο για χρήση, 
τόσο στη νεοκλασική όσο και στη 
μοντέρνα αρχιτεκτονική.

μιΑ νΕΑ ΓρΑμμΑΤοςΕιρΑ
Η HYDRO είναι μια ισόπαχη, 
γεωμετρική γραμματοσειρά, η 
οποία σχεδιάστηκε σε τρία βά-
ρη: κανονικά, ημίμαυρα και 
μαύρα – ένα βασικό σύνολο, το 
οποίο μπορεί να υποστηρίξει αρ-
κετά πολύπλοκες ανάγκες, κατά 
τη δημιουργία μιας έκδοσης. Η 
γραμματοσειρά σχεδιάστηκε ψη-
φιακά και υποστηρίζει πλήρως 
το ελληνικό μονοτονικό σύνολο 
χαρακτήρων. Επίσης, περιλαμβά-
νει λατινικά στοιχεία, αριθμούς, 
σύμβολα, σημεία στίξης και ση-
μεία τονισμού, τα οποία την κα-
θιστούν κατάλληλη για χρήση με 
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα 
που χρησιμοποιεί το λατινικό αλ-
φάβητο. Επιπλέον, διατηρήθηκαν 
οι φόρμες των γραμμάτων του 
αρχικού σχεδίου ως στυλιστικά 
εναλλακτικά, για χρήση σε με-
γάλα μεγέθη, που αντανακλούν 
τις σχεδιαστικές τάσεις της επο-
χής αυτής.
Μπορείτε να κατεβάσετε τη γραμ-
ματοσειρά του Ιστορικού Αρχείου 
ΕΥΔΑΠ μαζί με το τεύχος παρου-
σίασης της από την εταιρική ιστο-
σελίδα της ΕΥΔΑΠ www.eydap.gr 

Σχέδιο εγκάρσιας τομής Φράγματος Μαραθώνα,  
με πληροφοριακά στοιχεία για τη μελέτη  
και την κατασκευή του, 1932. 
Πηγή: Ιστορικό Αρχείο ΕΥΔΑΠ



Νέα Εποχή 
σε Ανάλυση Δεδομένων 
και Στατιστική

Πώς η μέτρηση και 
η κατανόηση και 
της αβεβαιότητας με 
τη χρήση δεδομένων 
μπορεί να βελτιώσει κάθε 
πτυχή της ανθρώπινης 
δραστηριότητας
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Η Στατιστική είναι μια σχετικά σύγχρονη επιστήμη που ανα-
πτύχθηκε κυρίως τον 20ό αιώνα με βάση τα μαθηματικά. Από 
τα τέλη του 20ού αιώνα η Στατιστική άρχισε να αλλάζει φύ-
ση και από μια «μαθηματική» επιστήμη άρχισε να γίνεται μια 
«υπολογιστική» επιστήμη που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
τεχνολογία. Συνεπώς οι σύγχρονοι στατιστικοί επιστήμονες 
πρέπει να γνωρίζουν καλά μαθηματικά (για τα θεμέλια της επι-
στήμης), να έχουν υψηλές προγραμματιστικές δεξιότητες, να 
αναλύουν αποτελεσματικά δεδομένα και στο τέλος της ημέρας 
να μπορούν να παρουσιάσουν μια ιστορία βασισμένη σε δε-
δομένα με τη μορφή ενός επιστημονικού ή δημοσιογραφικού 
άρθρου (ανάλογα σε ποιον απευθύνονται). Αυτή η end-to-end 
προσέγγιση που πρέπει να έχει ένας στατιστικός, καθιστά τη 
σύγχρονη Στατιστική μια επιστήμη εξαιρετικά απαιτητική αλλά 
και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. 
Ο στατιστικός στη σημερινή εποχή αποτελεί βασικό πυλώνα 
της γενικότερης επιστήμης των δεδομένων. Είναι ένας επιστή-
μονας που λύνει προβλήματα άλλων επιστημόνων με τη χρήση 
πιθανοθεωρητικών και μαθηματικών μοντέλων που μαθαίνουν 
από δεδομένα. Μεγάλο κομμάτι αυτών των τεχνικών ονομάζεται 
«Μηχανική Μάθηση» και «Τεχνητή Νοημοσύνη». Είναι σημαντι-
κό να κατανοήσουμε ότι, στον 21ο αιώνα, τα πάντα γύρω μας 
είναι αριθμοί και δεδομένα. Συνεπώς μόνο ένας επιστήμονας 
που τους κατανοεί μπορεί να βγάλει άκρη, να χτίσει και να ερ-
μηνεύσει μαθηματικά μοντέλα που έχουν νόημα. 
Αυτό που είναι σημαντικό ως κοινωνία είναι να εκπαιδεύσουμε 
τα μέλη της έτσι ώστε να μπορούν κατανοήσουν τι μπορούμε να 
κάνουμε με αυτά τα στατιστικά μοντέλα και πώς ερμηνεύεται 
η αβεβαιότητα. Αν το πετύχουμε αυτό, θα έχουμε λιγότερους 
αρνητές των εμβολίων και των επιστημών, θα βελτιώσουμε την 
αποτελεσματικότητα των αθλητών μας, των ομάδων μας αλλά 
και των επιχειρήσεών μας, θα κατανοήσουμε καλύτερα πώς 
λειτουργεί ο ανθρώπινος νους και η κοινωνία και θα πάρουμε 
καλύτερες αποφάσεις σε δικαστικές αποφάσεις. 
Τέλος, είναι σημαντικό να υπάρξει σύγκλιση της δημοσιο-
γραφίας με την επιστήμη της Στατιστικής και των δεδομένων 
καθώς με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμηθούν τα αυθαίρετα 
συμπεράσματα και τα fake news. Η κοινωνία μας πρέπει να 
βασιστεί σε γεγονότα, δεδομένα και αμερόληπτες, σωστές 
στατιστικές αναλύσεις. 
Σε αυτό το τεύχος της «ΟΠΑ News», μια ομάδα έμπειρων επι-
στημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύει όλα 
τα παραπάνω θέματα.

Γράφουν οι:

ΝικοΣ ΔΕμιρηΣ  
Επίκουρος Καθηγητής του 

Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ. 

ιωΑΝΝηΣ ΒροΝΤοΣ 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

του Τμήματος Στατιστικής 
ΟΠΑ. 

ΔημηΤρηΣ κΑρληΣ
Καθηγητής και 

Αναπληρωτής Πρόεδρος του 
Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ. 

ιωΑΝΝηΣ ΝΤζούφρΑΣ 
Καθηγητής και Πρόεδρος 

του Τμήματος  
Στατιστικής ΟΠΑ. 

ΣΤΕφΑΝοΣ κΕχΑΓιΑΣ 
(Ph.D.) 

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης 
και Ακαδημαϊκών 

Προγραμμάτων ΝΑ 
Ευρώπης, SAS Institute.

Maarten MarsMan
 Επίκουρος Καθηγητής 
στο Τμήμα Ψυχολογίας 

του Πανεπιστημίου του 
Άμστερνταμ.

Franco taroni
Καθηγητής 

Εγκληματολογικής 
Στατιστικής στη Σχολή 

Εγκληματολογικής 
Δικαιοσύνης στο 

Πανεπιστήμιο της Λωζάνης 
(Ελβετία).

silvia Bozza
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών, Πανεπιστήμιο 

Ca’ Foscari της Βενετίας 
(Ιταλία) και Ερευνήτρια στη 

Σχολή Εγκληματολογικής 
Δικαιοσύνης, Πανεπιστήμιο 

της Λωζάνης (Ελβετία).  

ΑφιΕρωμΑ
Επιμέλεια 

Αφιερώματος:
Ιωάννης Ντζούφρας, 

Καθηγητής Στατιστικής και 
Πρόεδρος του Τμήματος 

Στατιστικής του ΟΠΑ



Σ
υχνά ως στατιστική 
αναφέρεται η δια-
δικασία της απλής 
παράθεσης στοιχεί-
ων και δεδομένων, 

ενδεχομένως σε κάποια απλοϊ-
κά επεξεργασμένη μορφή τους. 
Αυτού του είδους η παρουσίαση 
μπορεί να είναι χρήσιμη αν γίνε-
ται με προσοχή ώστε να περνά 
ένα σαφές και δίκαιο μήνυμα 
για την αριθμητική πλευρά ενός 
ζητήματος το οποίο θέλουμε να 
παρουσιάσουμε. Τι είναι όμως η 
στατιστική; Στην καρδιά της είναι 
η επιστήμη που προσπαθεί να βο-
ηθήσει στη διαδικασία λήψης των 
βέλτιστων αποφάσεων υπό καθε-
στώς αβεβαιότητας και παρουσία 
διαφόρων μορφών μεροληψίας 
στα δεδομένα. 
Ας δούμε ένα απλό (και τεχνητό) 
παράδειγμα, έστω πως θέλου-
με να λάβουμε την εξής από-
φαση: να επιλέξουμε ανάμεσα 
σε 2 τεχνικές για μια επέμβαση 
στο γόνατο. Έστω πως μας πα-
ρουσιάζονται δεδομένα από τις 
προηγούμενες επεμβάσεις όπου 
η τεχνική Α ήταν επιτυχής σε 700 
από τις 1.000 επεμβάσεις, ήτοι 
ποσοστό επιτυχίας 70%, ενώ η 
τεχνική Β είχε ποσοστό επιτυχίας 
80% με 800 επιτυχίες σε 1.000 
εγχειρήσεις. Με βάση τα παραπά-
νω στοιχεία η προφανής επιλογή 
είναι φυσικά η τεχνική Β. 
Η στατιστική πηγαίνει ένα βήμα 
παραπέρα και προσπαθεί να λά-
βει υπ’ όψιν όλους τους παράγο-
ντες που παίζουν ρόλο, ώστε να 
μειώσει ή ενσωματώσει τις πιθα-
νές μεροληψίες των δεδομένων 
και να κάνει τις συγκρίσεις όσο 
γίνεται πιο δίκαιες και ακριβείς, 
βοηθώντας στη λήψη της βέλτι-
στης απόφασης. Στο παραπάνω 
παράδειγμα, ένας στατιστικός (ή 
data scientist όπως συχνά απο-
καλείται ο στατιστικός σήμερα) 

Του Νίκου Δεμίρη, 
Επίκουρου Καθηγητή, 

Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ

Στατιστική, μεροληψίες και λήψη 
αποφάσεων στην εποχή της πανδημίας

θα ρωτούσε τον γιατρό που κά-
νει τέτοιου είδους επεμβάσεις αν 
υπάρχει κάποιος ή κάποιοι πα-
ράγοντες που παίζουν ρόλο στην 
επιτυχία της επέμβασης. Έστω 
πως υπάρχει ένας τέτοιος που 
αφορά τη σοβαρότητα του τραύ-
ματος και πως αν κατηγοριοποι-
ήσουμε τις επεμβάσεις με βάση 
αυτόν τον παράγοντα προκύπτουν 
τα εξής στοιχεία:

επεμβάσεις  
Τεχνική Α  
(70% = 700/1.000) 
Τεχνική Β  
(80% = 800/1.000)

ελαφριές περιπτώσεις 
Τεχνική Α  
(90% = 180/200),  
Τεχνική Β  
(83% = 747/900).

Βαριές περιπτώσεις 
Τεχνική Α  
(65% = 520/800)  
Τεχνική Β  
(53% = 53/100)

Παρατηρούμε κάτι αναπάντεχο. 
Ενώ η τεχνική Β ήταν φαινομε-
νικά καλύτερη, με βάση τα πιο 
αναλυτικά δεδομένα αντιλαμ-
βανόμαστε πως η επιλογή της 
τεχνικής Β θα ήταν λανθασμένη! 
Συγκεκριμένα, είναι σαφές πως 
η τεχνική Α είναι καλύτερη, κα-

θώς υπερτερεί και στις ελαφριές 
περιπτώσεις (ποσοστό επιτυχίας 
90% έναντι 83% της Β) και στις 
βαριές περιπτώσεις με 65% επι-
τυχίες αντί 53% της τεχνικής Β. 
Πώς όμως γίνεται αυτή η «μαγι-
κή» αλλαγή της απόφασης; 
Η απάντηση έγκειται στην ύπαρ-
ξη του παράγοντα σοβαρότητα 
του τραύματος, την οποία αγνο-
ήσαμε στην πρώτη παράθεση των 
δεδομένων. Αυτός ο παράγων, 
που συχνά αναφέρεται ως συγ-
χυτικός παράγων (confounder), 
επηρεάζει το αποτέλεσμα, καθώς 
οι ελαφριές περιπτώσεις έχουν 
γενικά μεγαλύτερη πιθανότητα 
επιτυχίας, αλλά επηρεάζει και 
την κατανομή της τεχνικής, κα-
θώς η τεχνική Α ακολουθείται 
πιο συχνά στις δύσκολες (βα-
ριές) περιπτώσεις. Το τελευταίο 
συμβαίνει συχνά στην πράξη κα-
θώς οι καλύτερες τεχνικές μπορεί 
να είναι πιο επίπονες/ακριβές/
δύσχρηστες κ.ο.κ. Συνεπώς, αν 
αγνοήσουμε ένα συγχυτικό πα-
ράγοντα μπορεί να επιλέξουμε 
τη λανθασμένη απόφαση. 
Η αντιμετώπιση τέτοιων μερολη-
ψιών αποτελεί θεμελιώδες πεδίο 
έρευνας στη σύγχρονη στατιστι-
κή και απαιτεί εννοιολογικά και 
πιθανοθεωρητικά προχωρημένες 
μεθοδολογίες. Τα δεδομένα του 
πραγματικού κόσμου βρίθουν τέ-

τοιων παραγόντων και οι μερολη-
ψίες είναι πανταχού παρούσες. 
Το ίδιο ισχύει και στα δεδομένα 
της τρέχουσας πανδημίας, όπου 
η στατιστική έπαιξε καταλυτικό 
ρόλο. Η στατιστική κατάφερε 
από την αρχή της πανδημίας να 
διασαφηνίσει τα βασικά χαρα-
κτηριστικά του ιού SARS-CoV-2 
που προκαλεί τη νόσο Covid-19: 
Είναι πολύ πιο λοιμώδης από τα 
συνήθη λοιμώδη νοσήματα που 
κυκλοφορούν στην κοινότητα, 
όπως η γρίπη. Εχει μεγαλύτερη 
θνησιμότητα από τη γρίπη, περί-
που δεκαπλάσια ανάλογα με την 
ηλικιακή κατανομή του πληθυ-
σμού στον οποίο εξαπλώνεται, 
και η ηλικία είναι ο βασικός πα-
ράγων διαφοροποίησης ως προς 
τη θνησιμότητα η οποία αυξάνει 
δραστικά (για την ακρίβεια εκθε-
τικά) με την ηλικία. 
Αυτές οι διαπιστώσεις ήταν δια-
κριτές αλλά αβέβαιες στην αρχή 
του 2020 και έγιναν ασφαλείς 
τους πρώτους μήνες της πανδη-
μίας λόγω της στατιστικής ανά-
λυσης των κατάλληλων δεδομέ-
νων. Συνεπώς, η στόχευση των 
μη φαρμακευτικών (εν τη απου-
σία ενός εμβολίου) παρεμβάσε-
ων των διαφόρων κυβερνήσεων 
προσαρμόστηκε ανάλογα. 
Σε αυτή τη διαδικασία ήταν κα-
θοριστική η παρουσία στατιστι-

κών επιστημόνων στις επιστημο-
νικές επιτροπές των χωρών, και 
στην αξιολόγηση των στοιχείων, 
όπως περί της σοβαρής νόσησης. 
Για παράδειγμα, είναι εύκολο να 
δει κανείς ότι η προστασία του 
εμβολίου από τη σοβαρή νόση-
ση είναι πολύ μεγαλύτερη από 
την απλή σύγκριση του ποσοστού 
των εμβολιασμένων ή μη εντός 
των ΜΕΘ. Σε αδρές γραμμές αυ-
τό προκύπτει σκεπτόμενοι ότι η 
δεξαμενή των ατόμων που έχουν 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής 
νόσησης, κυρίως οι άνω των 60, 
είναι εμβολιασμένοι σε μεγάλο 
ποσοστό, περίπου 90% στην Ελ-
λάδα. Παρ’ όλα αυτά, το 10% 
των ανεμβολίαστων άνω των 60 
«κυριαρχεί» στις ΜΕΘ καθώς οι 
ανεμβολίαστοι αποτελούν συ-
χνά το 80-90% των διασωλη-
νωμένων. Συνεπώς, μια δίκαιη 
σύγκριση των δύο ομάδων θα 
έπρεπε να λάβει υπ’ όψιν αυτά 
τα χαρακτηριστικά, οδηγώντας 
σε συντριπτικά συμπεράσματα 
περί της αποτελεσματικότητας 
του εμβολίου.

Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε 
δεδομένα του Φεβρουάριου 2022, 
όταν η δεξαμενή των ατόμων που 

έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
σοβαρής νόσησης, κυρίως οι άνω των 

60, είναι εμβολιασμένοι σε μεγάλο 
ποσοστό, περίπου 90% στην Ελλάδα.
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Η 
εκρηκτική ανάπτυξη 
της τεχνολογίας και 
της πληροφορικής, 
η παγκοσμιοποίηση 
του εμπορίου και 

της οικονομικής δραστηριότητας, 
και η πολυπλοκότητα των αγο-
ρών έχουν δημιουργήσει μία νέα 
εποχή στις χρηματοοικονομικές 
αγορές και στην παγκόσμια οικο-
νομία γενικότερα. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, έχει δημιουργηθεί ένας 
μεγάλος αριθμός νέων χρημα-
τοοικονομικών προϊόντων που 
προσπαθούν να αντισταθμίσουν 
τους αυξανόμενους κινδύνους 
που αναλαμβάνει ένας επενδυτής. 
Η ανάλυση των χρηματοοικονομι-
κών και οικονομικών δεδομένων 
με τη χρήση στατιστικών τεχνικών 

Προβλεπτικά 
Στατιστικά Μοντέλα
«Εργαλεία» ανάλυσης 
χρηματοοικονομικών 
προβλημάτων
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και μεθόδων αποτελεί ένα ισχυ-
ρό εργαλείο, απαραίτητο για τη 
λήψη ορθολογικών αποφάσεων 
σε πολλά χρηματοοικονομικά και 
οικονομικά προβλήματα. Ο με-
γάλος όγκος των δεδομένων, η 
μεταβλητότητα που αυτά παρου-
σιάζουν, αλλά και η αβεβαιότη-
τα όσον αφορά τη μοντελοποί-
ησή τους καθιστούν αναγκαία 
τη λήψη αποφάσεων με βάση τη 
στατιστική ανάλυση και επεξερ-
γασία. Μέσω της ανάπτυξης και 
εφαρμογής κατάλληλων τεχνι-
κών, τα στατιστικά προβλεπτι-
κά υποδείγματα, αποτελούν μια 
αποτελεσματική και αξιόπιστη 
προσέγγιση στην ανάλυση των 
εμπειρικών προβλημάτων γιατί 
«συλλαμβάνουν» τα χαρακτηρι-
στικά των δεδομένων, βοηθούν 
στην καλύτερη κατανόηση των 
υπό μελέτη φαινομένων, και στη 
δημιουργία προβλέψεων. Η στα-
τιστική ανάλυση εφαρμόζεται σε 
μία πληθώρα χρηματοοικονομι-
κών και οικονομικών προβλημά-
των όπως η κατασκευή βέλτιστων 
χαρτοφυλακίων, η αποτίμηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσια-
κών στοιχείων, η επιλογή επενδύ-
σεων, η εκτίμηση του κινδύνου 
των χρηματοοικονομικών προϊ-
όντων, η πρόβλεψη ύφεσης της 
οικονομίας και της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας, η πρόβλεψη 
βασικών οικονομικών δεικτών, 
και αλλού. 
Μία από τις πολλές εφαρμο-
γές της στατιστικής επιστήμης 
στον τομέα των χρηματοοικο-
νομικών, αφορά το πρόβλημα 
της κατασκευής βέλτιστων χαρ-
τοφυλακίων (optimal portfolio 
construction). Ένας ορθολογικός 

και χρηματοπιστωτικές αγορές, 
και γρήγορα εξαπλώθηκε στις 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμε-
νες οικονομίες της Ευρώπης προ-
καλώντας συρρίκνωση της οικο-
νομικής δραστηριότητας, υψηλά 
ποσοστά ανεργίας και δυσμενή 
επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου 
χρέους. Από την άλλη μεριά, τα 
τελευταία χρόνια, ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμή-
σεις και προβλέψεις της οικονο-
μικής δραστηριότητας, αλλά και 
των επιμέρους κλάδων της οικο-
νομίας, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού και των απαραίτητων 
περιοριστικών μέτρων. Τα στα-
τιστικά και οικονομετρικά υπο-
δείγματα αλλά και οι σύγχρονες 
τεχνικές μηχανικής εκμάθησης 
(machine learning) μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματι-
κά και με επιτυχία στην πρόβλε-
ψη της πιθανότητας ύφεσης της 
οικονομικής δραστηριότητας και 
να συμβάλουν με τον τρόπο αυτόν 
στη λήψη κατάλληλων μέτρων και 
αποφάσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι 
οι κρατικοί φορείς, οι κεντρικές 
τράπεζες, και πολλοί ερευνητικοί 
οργανισμοί έχουν δραστηριοποι-
ηθεί στην κατασκευή και ανάπτυ-
ξη υποδειγμάτων προκειμένου 
να προβλέψουν την οικονομική 
δραστηριότητα και τα σημεία κα-
μπής στο υποκείμενο οικονομικό 
περιβάλλον. 
Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης 
ισχυρών στατιστικών μεθόδων 
και τεχνικών στην ανάλυση οι-
κονομικών και χρηματοοικονο-
μικών δεδομένων είναι ιδιαίτερα 
σημαντική μετά την παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση του 
2008, αλλά και την πρόσφατη 
πανδημία (COVID-19). Οι επι-
δράσεις αυτών των γεγονότων 
στην πραγματική οικονομία και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
αποτελούν έναν σημαντικό το-
μέα εφαρμογής των στατιστικών 
τεχνικών και μοντέλων. Στη νέα 
εποχή της τεχνολογίας και της 
πληροφορικής, των πολύπλοκων 
και απαιτητικών οικονομικών και 
χρηματοοικονομικών προβλημά-
των και προκλήσεων, η επιστή-
μη της στατιστικής καλείται να 
διαδραματίσει έναν ζωτικό και 
χρήσιμο ρόλο, απαραίτητο για 
την επίλυση των ποσοτικών αυ-
τών προβλημάτων. Τα ζητήματα 
αυτά αποτελούν πρόκληση για 
την ακαδημαϊκή στατιστική κοι-
νότητα, η οποία έχει ως στόχο να 
εκπαιδεύσει και εφοδιάσει τους 
νέους ερευνητές με τις απαραί-
τητες δεξιότητες και ικανότητες, 
δημιουργώντας υψηλού επιπέδου 
επιστήμονες.

επενδυτής ενδιαφέρεται να έχει 
στην κατοχή του ένα χαρτοφυ-
λάκιο περιουσιακών στοιχείων 
το οποίο επιτυγχάνει τον χαμη-
λότερο δυνατό κίνδυνο για ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο αναμενό-
μενης απόδοσης. Η εύρεση των 
βέλτιστων ποσοστών επένδυσης 
(σταθμίσεων ή βαρών) των περι-
ουσιακών στοιχείων του χαρτο-
φυλακίου μπορεί να γίνει με την 
επίλυση ενός προβλήματος ελαχι-
στοποίησης της διακύμανσης του 
χαρτοφυλακίου (ή εναλλακτικών 
μέτρων κινδύνου) υπό περιορι-
σμούς που αφορούν τις σταθμί-
σεις των περιουσιακών στοιχείων 
ή/και την αναμενόμενη απόδοση 
που επιτυγχάνει το χαρτοφυλά-
κιο. Απαραίτητα στοιχεία (inputs) 
στην εύρεση του βέλτιστου χαρτο-
φυλακίου είναι η εκτίμηση/πρό-
βλεψη της αναμενόμενης απόδο-
σης του χαρτοφυλακίου και του 
κινδύνου των αποδόσεων των 
περιουσιακών στοιχείων που το 
απαρτίζουν. Επομένως, η χρήση 
κατάλληλων και αξιόπιστων στα-
τιστικών υποδειγμάτων εκτίμησης 
και πρόβλεψης των αναμενόμε-
νων αποδόσεων και του κινδύνου 
του χαρτοφυλακίου είναι καθο-
ριστικής σημασίας.
Μία σημαντική εφαρμογή των 
στατιστικών μοντέλων και τεχνι-
κών αφορά τη μελέτη και πρό-
βλεψη της οικονομικής δραστη-
ριότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η μέτρηση των οικο-
νομικών και επιχειρηματικών κύ-
κλων, και ο εντοπισμός των υπο-
κείμενων σημείων καμπής τους, 
καθώς οι αλλαγές στη συνολική 
οικονομική δραστηριότητα έχουν 
επιπτώσεις στα νοικοκυριά, στις 
εταιρείες και στην κοινωνία γε-
νικότερα. Η ανάπτυξη ενός απο-
τελεσματικού πλαισίου έγκαιρης 
προειδοποίησης και διάγνωσης 
δεν είναι μια απλή διαδικασία, 
καθώς οι φάσεις του οικονο-
μικού κύκλου μοιράζονται ένα 
σύνολο τυπικών ή κοινών προ-
τύπων, αλλά ταυτόχρονα παρου-
σιάζουν τα δικά τους μοναδικά 
χαρακτηριστικά. Η φύση και τα 
αίτια μιας ύφεσης δεν είναι τα 
ίδια, δεν οφείλονται και δεν πυ-
ροδοτούνται από τα ίδια γεγονό-
τα (market or economic events). 
Για παράδειγμα, η μεγάλη ύφεση 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής (2007-2009) πυροδοτήθηκε 
από μια κρίση στις στεγαστικές 
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Του Ιωάννη ΒρονΤού, 
Αναπληρωτή Καθηγητή, 
Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ
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Ο
ι παραδοσιακοί 
ορισμοί  της  Στα-
τιστικής την περι-
γράφουν ως την 
επιστήμη της συλ-

λογής και ανάλυσης δεδομένων 
με σκοπό την κατανόηση μεγά-
λων πληθυσμών. Για πολλούς 
επιστήμονες, ωστόσο, η Στατι-
στική είναι κάτι πολύ περισσότε-
ρο. Είναι μία απαραίτητη πυξίδα 
αλήθειας που διασφαλίζει την 
πρόοδο της γνώσης υποστηρί-
ζοντας και επικυρώνοντας έργα 
σε όλες τις επιστήμες.
Παρά τον σημαντικό της ρό-
λο στην επιστημονική πρόοδο, 
ένα μεγάλο μέρος της κοινωνί-
ας μας δυσκολεύεται να κατα-
νοήσει στατιστικές έννοιες και 
τις χρησιμοποιεί λανθασμένα ή 
καταχρηστικά. Δημόσιοι αξιω-
ματούχοι, εκπρόσωποι της Δι-
καιοσύνης, υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων, συγγραφείς και 
δημόσιοι ομιλητές (ποιος δεν 
είναι σήμερα;) εργαλειοποιούν 
κακοφτιαγμένα διαγράμματα, 
ερμηνεύουν δεδομένα μερολη-
πτικά και συμπεραίνουν σχέσεις 
αιτίας - αποτελέσματος χωρίς 
απαραίτητες αποδείξεις, μετα-
τρέποντας έτσι (συχνά άθελά 
τους) τη Στατιστική από έναν 
ανιχνευτή αλήθειας σε μία γεν-
νήτρια εσφαλμένων ειδήσεων 
και ψευδών συμπερασμάτων. 
Απέναντι στη συνεχώς αυξανό-
μενη απειλή παραπληροφόρη-
σης, η κοινωνία μας δυστυχώς 
υψώνει ισχνές άμυνες που οφεί-

Του Στέφανου Κέχαγια 
(Ph.D.), SAS Institute

έμείς ως πολίτες μπορούμε 
(και έχουμε την εγγενή 
υποχρέωση) να ανανεώσουμε 
την κριτική μας σκέψη 
ενισχύοντας τις γνώσεις μας 
για τα δεδομένα, εφοδιάζοντας 
έτσι τους εαυτούς μας με μια 
έμπιστη πυξίδα αλήθειας

Tο βασίλειό μου για μια... 

πυξίδα αλήθειας
λονται εν πολλοίς στον ανεπαρ-
κή αλφαβητισμό δεδομένων 
(data literacy), δηλαδή την ικα-
νότητα ανάγνωσης, κατανόησης 
και επικοινωνίας των δεδομέ-
νων και των ιστοριών τους. Οι 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
και οι πολιτικές επανειδίκευσης 

εργατικού δυναμικού που θα 
καλλιεργούσαν σύγχρονα μοντέ-
λα σκέψης βασισμένα στην ανά-
λυση δεδομένων έχουν αναμφί-
βολα καθυστερήσει πολύ. Πέρα 
όμως από ευθύνες τρίτων, εμείς 
ως πολίτες μπορούμε (και έχου-
με την εγγενή υποχρέωση) να 

ανανεώσουμε την κριτική μας 
σκέψη ενισχύοντας τις γνώσεις 
μας για τα δεδομένα, εφοδιάζο-
ντας έτσι τους εαυτούς μας με 
μια έμπιστη πυξίδα αλήθειας. 
Ας δούμε μερικά παραδείγματα 
βασικών αρχών του αλφαβητι-
σμού δεδομένων:
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Ποιος ανέλυσε  
τα δεδομένα  
και με  
ποιες 
μεθόδους; 

Είναι το πρώτο ερώτημα που 
πρέπει να θέτουμε όταν εξετά-
ζουμε μία ανάλυση. Στις κλινικές 
δοκιμές, παραδείγματος χάριν, η 
ακατάλληλη ομαδοποίηση ασθε-

νών καθιστά αδύνατη την αξιο-
λόγηση ενός φαρμάκου, καθώς 
μια διαφορά στα ποσοστά των 
θεραπευμένων μεταξύ αυτών που 
πήραν πραγματική δόση και αυ-
τών που πήραν εικονική, είναι 
αδύνατον να πιστωθεί στο φάρ-
μακο και όχι σε δημογραφικές 
διαφορές. Σε ένα πείραμα 10 
ρίψεων ενός νομίσματος με 8 
εμφανίσεις κορόνας, το μικρό 
δείγμα μας αποτρέπει να συμπε-
ράνουμε ασφαλώς αν το 80% 
ποσοστό κορόνας απλά έτυχε 
ή αν οφείλεται σε ενδεχομένως 
κάλπικο νόμισμα. Η ποσοτικο-
ποίηση της αβεβαιότητας, ή πιο 
λαϊκά η απάντηση στο ερώτημα 
«έτυχε ή πέτυχε», είναι ο μηχα-
νισμός που μία «στατιστική πυ-
ξίδα» χρησιμοποιεί για να μας 
προσανατολίσει προς την αλή-
θεια. 

έπιλογή 
περιληπτικών 
μέτρων. 

Το μέσο ποσοστό ευστοχίας τρι-
πόντων του Γιάννη Αντετοκούν-
μπο (2018-2022) είναι  29%, 6% 
χαμηλότερο από το αντίστοιχο 
του ΝΒΑ. Γνωρίζοντας αυτό οι 
αντίπαλοι παίκτες αφήνουν τον 
Γιάννη συστηματικά αμαρκάρι-
στο στο τρίποντο θέλοντας να 
αποτρέψουν τη συνήθως κατα-
δικαστική για αυτούς διείσδυσή 
του στο καλάθι. Αντίθετα με τα 
ποσοστά ευστοχίας που δεν ξε-
περνούν το 100%, το εισόδημα 
ενός μέσου Έλληνα περιγράφε-
ται καλύτερα από τη διάμεσο των 
εισοδημάτων, καθώς ο μέσος 
όρος θα επηρεαστεί σημαντικά 
από τα υπέρογκα εισοδήματα 
των λίγων πλουσίων δίνοντας 
ένα ποσό που δεν αντιπροσω-
πεύει τον μέσο πολίτη. 

Μια εικόνα είναι 
χίλιες λέξεις. 

Ένα καλά κατασκευασμένο δι-
άγραμμα, ρίχνει φως στην αλή-
θεια των δεδομένων, ενώ μια 
απρόσεκτη οπτικοποίηση μπο-
ρεί να μας παρασύρει σε λαν-
θασμένες ερμηνείες. Μία περιττή 
μεγέθυνση κλίμακας, για παρά-
δειγμα, μπορεί εύκολα να μας 
ξεγελάσει υπερτονίζοντας ομα-
δικές διαφορές. Διαγράμματα 
με άστοχες χρωματικές επιλογές 
είναι δυσανάγνωστα για άτομα 
με αχρωματοψία, ακατάλληλα 
για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις 
και παραπλανητικά ως προς τα 
αποτελέσματά τους. Διαγράμ-
ματα με πλεονάζοντα στοιχεία 
(όχι άλλα τρισδιάστατα ραβδο-
γράμματα!) δημιουργούν σύγ-
χυση, ενώ άξονες χωρίς ετικέτα 
αφήνουν τη φαντασία μας να 
ερμηνεύσει ποσότητες που θα 
έπρεπε να προσδιορίζονται με 
σαφήνεια. Για παράδειγμα, τι 
προβλήματα εντοπίζετε στο πα-
ραπάνω διάγραμμα;

Η συσχέτιση δεν 
συνεπάγεται 
σχέση αιτίας - 
αποτελέσματος 
(αιτιότητα). 

Οι ευρωπαϊκές χώρες με με-
γάλους πληθυσμούς πελαργών 
παρουσιάζουν αυξημένο αριθ-
μό γεννήσεων! Διαψεύδοντας 

τις ομολογουμένως ευφάντα-
στες παιδικές ιστορίες, οι πε-
λαργοί δεν παραδίδουν μωρά. 
Το μέγεθος της χώρας ενεργεί 
ως συγχυτικός παράγοντας εξη-
γώντας τόσο τον αριθμό των 
γεννήσεων όσο και των πελαρ-
γών. 

Μεροληπτικές 
έρευνες. 

Τι θα συμβεί αν εκτιμήσουμε 
το μέσο ύψος των μαθητών 
του γειτονικού σχολείου, συλ-
λέγοντας ύψη από την ομάδα 
μπάσκετ; Η μεροληπτική δειγ-
ματοληψία (sampling bias) θα 
οδηγήσει σε υπερεκτίμηση του 
μέσου ύψους. Αν μια ερώτηση 
έρευνας για τη δημοτικότητα 
ενός αθλήματος επιτρέπει μόνο 
θετικές και αρνητικές απαντή-
σεις, τότε αποτρέπει ουδέτε-
ρους ερωτηθέντες να αποτυ-
πώσουν την πραγματική τους 
άποψη (response bias). 

Σχετικές 
ποσότητες.

Ο ΕΟΔΥ μέχρι πρόσφατα δη-
μοσίευε καθημερινά τον ημερή-
σιο αριθμό διαθέσιμων κλινών 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και λοιπή Ελλάδα. Ωστόσο, αν 
θέλαμε να συγκρίνουμε την πί-
εση του συστήματος υγείας με-
ταξύ διαφορετικών περιοχών, 
μια σχετική ποσότητα (π.χ., οι 
διαθέσιμες κλίνες ανά 100.000 
κατοίκους) θα ήταν καταλληλό-
τερη ποσότητα.
Τα παραπάνω παραδείγματα 
ίσως μοιάζουν κραυγαλέα, αλ-
λά δεν απέχουν από την πραγ-
ματικότητα, με αναλύσεις στη 
δημόσια σφαίρα αλλά και σε 
επιστημονικές δημοσιεύσεις 
αμφιβόλου ποιότητος να βρί-
θουν από παρόμοια λάθη. Τα 
προβλήματα δυστυχώς επεκτεί-
νονται γοργά και σε πιο σύν-
θετες αρχές αλφαβητισμού 
δεδομένων όπως η ηθική, η 
διαθεσιμότητα, η ιδιωτικότητα, 
η προστασία τους κ.ο.κ., καθι-
στώντας αδήριτη την ανάγκη να 
αντιδράσουμε άμεσα. Ελπίζου-
με, η σύντομη ανάλυσή μας να 
αποτελέσει ένα έναυσμα αντί-
δρασης και να σας εμπνεύσει 
να αναπτύξετε ή να βελτιώσετε  
τη δική σας πυξίδα αλήθειας, 
βασισμένη σε επιστημονικά συ-
μπεράσματα που προκύπτουν 
από στατιστική ανάλυση δε-
δομένων. 
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Ο 
όρος ψυχομετρία 
έχει την προέλευ-
σή του στις ελλη-
νικές λέξεις ψυχή 
και μέτρηση και, 

στην κυριολεκτική της χρήση, 
σημαίνει «η μέτρηση της ψυ-
χής». Αλλά ως επιστημονικός 
κλάδος, η ψυχομετρία δεν ασχο-
λείται τόσο με θέματα της ψυ-
χής. Αντίθετα, εξετάζει τον τρό-
πο με τον οποίο μια αφηρημένη 
έννοια της ψυχολογίας, όπως 
η νοημοσύνη ή η κατάθλιψη, 
σχετίζεται περισσότερο με το 
αποτέλεσμα ενός ψυχολογικού 
τεστ, ενός γενετικού προφίλ ή 
μια σειρά νευρο-επιστημονικών 
πληροφοριών. Ένας ψυχομέ-
τρης μπορεί να συμμετέχει στον 
σχεδιασμό ενός ψυχολογικού 
τεστ, στη θεώρηση ή δημιουρ-
γία μιας ψυχολογικής θεωρίας 
ή στην κατασκευή ενός στατιστι-
κού μοντέλου για την ανάλυση 
ψυχολογικών δεδομένων. Ως 
εκ τούτου, είναι ένα ερευνητικό 
πεδίο της στατιστικής επιστήμης 
προσανατολισμένο σε μεγάλο 
βαθμό με τη βιομετρία, την οι-

Του Maarten 
MarsMan, 

Επίκουρου Καθηγητή, 
Τμήμα Ψυχολογίας, 
Πανεπιστήμιο του 

Άμστερνταμ

Ένας ψυχομέτρης μπορεί να 
συμμετέχει στον σχεδιασμό ενός 
ψυχολογικού τεστ, στη θεώρηση ή 
δημιουργία μιας ψυχολογικής θεωρίας 
ή στην κατασκευή ενός στατιστικού 
μοντέλου για την ανάλυση 
ψυχολογικών δεδομένων

Ψυχομετρία 
Η μέτρηση της Ψυχής 

κονομετρία και τη μαθηματική 
ψυχολογία.
Για μένα, όλα ξεκίνησαν το 
1904, όταν ο Άγγλος ψυχολόγος 
Charles Spearman εισήγαγε τη 
θεωρία της θετικής πολλαπλό-
τητας – ένα μοτίβο αποκλειστι-
κά θετικών συσχετίσεων μεταξύ 
των μετρήσεων που προκύπτουν 
από γνωσιακά τεστ (cognitive 
scores) που βασίζονται σε ερω-
τηματολόγια. Αυτό το μοτίβο 
υποδηλώνει ότι οι μαθητές που 
πετυχαίνουν υψηλή βαθμολογία 
σε ένα γνωστικό αντικείμενο, 
όπως η ορθογραφία, τείνουν 
να έχουν υψηλή βαθμολογία και 
σε άλλα, όπως η αριθμητική. Το 
1927, ο Spearman πρότεινε τη 
διάσημη θεωρία του παράγο-
ντα g της γενικής νοημοσύνης 
για να εξηγήσει τη θεωρία της 
θετικής πολλαπλότητας. Αυτή η 
θεωρία υποδηλώνει ότι ένας μη 
παρατηρήσιμος νοητικός παρά-
γοντας προκαλεί συγκεκριμένη 
παρατηρούμενη συμπεριφορά. 
Οι ατομικές διαφορές στη νοη-
μοσύνη, με τη σειρά τους, προ-
καλούν την παρατηρούμενη δι-
ακύμανση στις βαθμολογίες των 
ψυχομετρικών τεστ. Η υπόθεση 
του Spearman ήταν μια από τις 
πρώτες σοβαρές ψυχομετρικές 
θεωρίες που εξηγούσαν πώς 
ένα ψυχολογικό κατασκεύασμα, 
όπως η νοημοσύνη, σχετίζεται 
με τις παρατηρούμενες βαθμο-
λογίες των τεστ. Η τεχνική της 
παραγοντικής ανάλυσης που 
είχε εφεύρει ο Spearman στην 
πορεία αποδείχθηκε μια πολύ-
τιμη στατιστική μέθοδος για την 
εκτίμηση ενός τέτοιου άγνωστου 
ψυχολογικού παράγοντα από 
την παρατηρούμενη απόδοση 
στα τεστ. (Στην πραγματικότη-

τα, η παραγοντική ανάλυση του 
Spearman για τις βαθμολογί-
ες των εκπαιδευτικών τεστ ενέ-
πνευσε τη θεωρία του.)
Σήμερα τα ψυχολογικά τεστ 
είναι συνηθισμένα, για παρά-
δειγμα, στην επιλογή μιας θέσης 
εργασίας και στην τοποθέτηση 
των μαθητών σε διαφορετικά 
γνωσιακά επίπεδα. Δεδομένης 
της σημασίας τους στην επιλογή 
ατόμων, πρέπει να αναλύσουμε 
προσεκτικά την απόδοσή τους. 
Σύμφωνα με τις αρχικές ιδέες 
του Spearman, ο ψυχομέτρης 
συνήθως εξετάζει την απόδο-
ση του τεστ χρησιμοποιώντας 
μοντέλα μέτρησης που ορίζουν 
μια λανθάνουσα μεταβλητή ως 
την αιτία των παρατηρούμενων 
απαντήσεων στις ερωτήσεις του 
τεστ. Τα τυπικά μοντέλα μέτρη-

σης σε αυτό το πλαίσιο είναι η 
παραγοντική ανάλυση, η θεωρία 
απόκρισης ερωτηματολογίων 
και η κλασική θεωρία κατασκευ-
ής και ελέγχου ψυχομετρικών 
τεστ και ερωτηματολογίων. Οι 
ψυχομέτρες χρησιμοποιούν αυ-
τά τα μοντέλα για να μελετήσουν 
ερωτήματα που σχετίζονται με 
την ποιότητα ενός ψυχομετρικού 
τεστ, εργαλείου ή ερωτηματολο-
γίου. Για παράδειγμα, παράγει 
το ψυχομετρικό τεστ συνεπείς 
βαθμολογίες υπό παρόμοιες 
συνθήκες; Είναι το τεστ δίκαιο 
(δηλαδή, είναι συγκρίσιμη η συ-
μπεριφορά απόκρισης σε δια-
φορετικές υποομάδες του υπό 
εξέταση πληθυσμού); Και είναι 
συγκρίσιμες οι βαθμολογίες που 
προκύπτουν από διαφορετικές 
μορφές ή εκδοχές του ιδίου ψυ-
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χομετρικού εργαλείου ή τεστ;
Η επιρροή του Spearman στη 
σύγχρονη ψυχομετρία είναι 
αναμφισβήτητη. Ωστόσο, ο 
τομέας έχει εξελιχθεί με πολ-
λούς τρόπους. Για παράδειγμα, 
οι πολυπαραγοντικές θεωρίες 
μπορούν να εξηγήσουν πιο σύν-
θετα μοτίβα συσχέτισης και οι 
θεωρίες δυναμικών παραγόντων 
μπορούν να εξηγήσουν τη χρο-
νική εξέλιξη τέτοιων μοτίβων. 
Υπάρχουν πλέον εξελιγμένα 
στατιστικά μοντέλα που μπο-
ρούν να αναλύσουν, να ερμη-
νεύσουν και να προβλέψουν την 
περίπλοκη φύση των σύγχρονων 
ψυχολογικών δεδομένων. Για 
παράδειγμα, τους περίπλοκους 
σχεδιασμούς των συγχρόνων 
εκπαιδευτικών ερευνών μεγά-
λης κλίμακας, με μαθητές που 

φοιτούν σε διαφορετικά σχο-
λεία, πόλεις και εκπαιδευτικά 
συστήματα, και ψυχομετρικά 
τεστ που πραγματοποιούνται 
σε διάφορες χρονικές στιγμές. 
Επιπλέον, τα νέου τύπου δε-
δομένα πλούσια σε πληροφο-
ρία που προέρχονται από τεστ 
που διενεργούνται με σύγχρο-
να ηλεκτρονικά εργαλεία τηλε-
εκπαίδευσης ή από «έξυπνες» 
συσκευές παρακολούθησης που 
φοράμε στην καθημερινότητά 
μας (όπως τα «έξυπνα» ρολόγια 
ή βραχιόλια φυσικής υγείας και 
προπόνησης) θα οδηγήσουν σε 
νέες καινοτόμες στατιστικές με-
θοδολογίες.
Το 2006, ο Han van der Maas, 
ψυχολόγος από το Άμστερνταμ 
και πρόεδρος της ερευνητικής 
μας ομάδας, πρότεινε μία σοβα-

ρή εναλλακτική για τις αρχικές 
ιδέες του Spearman. Η θεωρία 
του για την αμοιβαιότητα δεί-
χνει ότι η ευφυής συμπεριφορά 
– και η θετική πολλαπλότητα – 
θα μπορούσε να εξελιχθεί κα-
τά την ανάπτυξη από αμοιβαίες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ γνω-
σιακών, συμπεριφορικών και 
βιολογικών παραγόντων και όχι 
από έναν μόνο άγνωστο νοητικό 
παράγοντα. Η θεωρία της αμοι-
βαιότητας πυροδότησε ένα νέο 
ψυχομετρικό πεδίο που ορίζει 
τις ψυχολογικές έννοιες (όπως 
η νοημοσύνη) ως πολύπλοκα 
συστήματα. Οι τοπικές αλληλε-
πιδράσεις μεταξύ των στοιχείων 
σχηματίζουν ένα δίκτυο. Η θεω-
ρία του ψυχομετρικού δικτύου 
διερευνά τον τρόπο που προκύ-
πτουν τα ψυχολογικά φαινόμενα 

από αυτές τις τοπικές αλληλε-
πιδράσεις, ενώ η ψυχομετρική 
δικτυακή ανάλυση στοχεύει 
στη διεξαγωγή επιστημονικών 
συμπερασμάτων για αυτές τις 
τοπικές αλληλεπιδράσεις από 
εμπειρικά δεδομένα. Η προσέγ-
γιση του Spearman στη γενική 
νοημοσύνη οδήγησε σε παρα-
γοντικές θεωρίες και αναλύσεις 
σε όλους σχεδόν τους τομείς 
της ψυχολογίας. Έναν αιώνα 
αργότερα, η δικτυακή προσέγγι-
ση του van der Maas στη γενική 
νοημοσύνη κάνει ακριβώς το 
ίδιο. Μια δικτυακή επανάσταση 
στον χώρο της ψυχομετρίας έχει 
μόλις ξεκινήσει. 

Μετάφραση και επιμέλεια: Κέλλυ 
Καραγκούνη, μέλος Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Ως επιστημονικός 
κλάδος, η 
ψυχομετρία δεν 
ασχολείται τόσο 
με θέματα της 
ψυχής. Αντίθετα, 
εξετάζει τον 
τρόπο με τον 
οποίο μια 
αφηρημένη 
έννοια της 
ψυχολογίας, όπως 
η νοημοσύνη ή 
η κατάθλιψη, 
σχετίζεται 
περισσότερο με 
το αποτέλεσμα 
ενός ψυχολογικού 
τεστ, ενός 
γενετικού 
προφίλ ή με μια 
σειρά νευρο-
επιστημονικών 
πληροφοριών
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Η 
εγκληματολογική 
επιστήμη και η ια-
τροδικαστική βα-
σίζονται σε ένα 
σύνολο επιστημο-

νικών αρχών και τεχνικών μεθό-
δων με σκοπό να βοηθήσουν σε 
ζητήματα νομικών διαδικασιών, 
όπως ποινικές, αστικές ή διοι-
κητικές έρευνες. Επιδιώκουν να 
βοηθήσουν στην απόδειξη της 
ύπαρξης ή της προηγούμενης εμ-
φάνισης γεγονότων νομικού εν-
διαφέροντος, όπως ένα έγκλημα. 
Η επιστήμη της εγκληματολογίας, 
ειδικότερα, βοηθά τους διάφο-
ρους συμμετέχοντες στο δικα-
στικό σύστημα, όπως ανακριτές, 
εισαγγελείς και φορείς λήψης 
αποφάσεων εν γένει, στην εξέ-
ταση γεγονότων που σχετίζονται 
με πρόσωπα ενδιαφέροντος και 
ανακαλυφθέντα ίχνη. Αυτό μπο-
ρεί να περιλαμβάνει την ανάλυση 
της φύσης των υγρών και άλλων 
υλικών, όπως ίνες από υφάσματα 
ή ρούχα, χειρόγραφα έγγραφα, 
γυαλιά και θραύσματα μπογιάς 
ή χρωμάτων. Η ιατροδικαστική, 
με τη σειρά της, βοηθά το δικα-
στικό σύστημα προσφέροντας 
πληροφορίες σε διάφορους το-
μείς, όπως η αιτία θανάτου και η 
εκτίμηση της ηλικίας των εν ζωή 
ατόμων. Γενικότερα, οι διάφοροι 
επιστημονικοί τομείς της εγκλη-
ματολογίας ενδιαφέρονται για 
αντικείμενα όπως η διερεύνηση 
εγκλημάτων και η άμεση εξέτα-
ση θυμάτων ή/και υπόπτων (ζω-
ντανών ή νεκρών) καθώς και για 
τα αποδεικτικά στοιχεία και ίχνη 
που προκύπτουν από τις ενέργειές 
τους. Με άλλα λόγια, η επιστήμη 
της εγκληματολογίας βοηθά στην 
ανασύνθεση προηγούμενων γεγο-
νότων δικαστικής σημασίας που 
είναι άγνωστα σε εμάς. Συνεπώς, 
επιβάλλεται να ασχολείται με τη 
θεμελιώδη έννοια της αβεβαιό-
τητας. Η φυσική απάντηση στην 
αβεβαιότητα είναι η αναζήτηση 

Tου Franco Taroni, 
Καθηγητή 

Εγκληματολογικής 
Στατιστικής στη Σχολή 

Εγκληματολογικής 
Δικαιοσύνης στο 

Πανεπιστήμιο της 
Λωζάνης (Ελβετία) 

και της 
Silvia Bozza, 
Αναπληρώτριας 

Καθηγήτριας στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών, 

Πανεπιστήμιο 
Ca’ Foscari της 

Βενετίας (Ιταλία) και 
Ερευνήτριας στη Σχολή 

Εγκληματολογικής 
Δικαιοσύνης, 

Πανεπιστήμιο της 
Λωζάνης (Ελβετία)

Πώς να λύσετε ένα έγκλημα χρησιμοποιώντας εγκληματολογική Στατιστική

Ο ρόλος της ανάλυσης 
δεδομένων στην υποστήριξη της  
Δικαιοσύνης

περισσότερων πληροφοριών. Φυ-
σικά, αυτό περιλαμβάνει την εξέ-
ταση και συγκριτική ανάλυση του 
λεγόμενου «αποδεικτικού υλικού» 
(δηλαδή, ίχνη DNA, τοξικές ουσί-
ες, ευρήματα σκηνής του εγκλή-
ματος, απεικόνιση δεδομένων 
κ.λπ.) που ακολουθείται από αξι-
ολόγηση της αποδεικτικής ισχύος 

αυτών των επιστημονικών ευρη-
μάτων εντός του συγκεκριμένου 
πλαισίου τού υπό διερεύνηση 
συμβάντος.
Ωστόσο, σε όλη την ιστορία της 
εγκληματολογικής επιστήμης, συ-
μπεριλαμβανομένων των πιο πρό-
σφατων περιόδων, προέκυψαν 
σημαντικές προκλήσεις από την 

ανακάλυψη περιπτώσεων δικα-
στικής πλάνης στις οποίες τα επι-
στημονικά ευρήματα έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο. Αυτές οι υποθέσεις 
δημιουργούν μια συνεχή και σο-
βαρή ροή συζητήσεων σχετικά με 
την κατάσταση ορισμένων τομέων 
της εγκληματολογικής πρακτικής 
σε σχέση με τα επιστημονικά πρό-
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τυπα αξιοπιστίας. Ταυτόχρονα, 
πολλά δικαστήρια σε όλα τα νο-
μικά συστήματα έχουν επανει-
λημμένα τονίσει την ανάγκη οι 
ασκούμενοι επιστήμονες να πα-
ρακολουθούν ακατάπαυστα την 
πρόοδο του τομέα εξειδίκευσής 
τους. Ακόμα πιο σημαντικό όμως 
είναι το γεγονός ότι οι επιστήμο-
νες πρέπει να εξετάσουν εξονυχι-
στικά τόσο τη λογική που διέπει 
τους διάφορους τομείς πρακτικής 
εφαρμογής όσο και τους τρόπους 
με τους οποίους αξιολογούνται 
και παρουσιάζονται τα επιστη-
μονικά αποτελέσματα στο συγκε-
κριμένο πλαίσιο.
Σήμερα, πολλές από τις αποκα-
λούμενες παραδοσιακές πρακτι-
κές ιατροδικαστικής αναγνώρι-
σης (π.χ. αυτές που αφορούν 
αμφισβητούμενα έγγραφα, οδο-
ντοστοιχίες, εικόνες ακτίνων Χ) 
συγκρίνονται συστηματικά με 
καλύτερα θεμελιωμένα και κα-
λύτερα ερευνημένα πεδία, ιδιαί-
τερα την εγκληματολογική ανά-

λυση DNA, για να επισημανθεί η 
έλλειψη βασικής έρευνας και η 
κυρίαρχη εξάρτηση από αυθαί-
ρετες γνώμες εμπειρογνωμόνων. 
Πολλοί νομικοί και επιστημονι-
κοί ερευνητές και επαγγελματίες 
επικαλούνται αυτή την παρατήρη-
ση για να ζητήσουν αναθεώρηση 
της ερευνητικής ατζέντας, προς 
την πιο συστηματική συλλογή δε-
δομένων σε ευρέως αποδεκτούς 
μετρήσιμους παράγοντες και την 
ανάπτυξη ορθών πιθανοθεωρη-
τικών μεθόδων αξιολόγησης και 
ερμηνείας αποδεικτικών στοιχεί-
ων υπό το καθεστώς της αβεβαιό-
τητας.Ένας βασικός θεμελιώδης 
περιορισμός στην εγκληματολο-
γική επιστήμη, με τον ίδιο τρόπο 
όπως και στην επιστήμη γενικά, 
είναι ότι οι διαθέσιμες πληρο-
φορίες είναι περιορισμένες και 
ελλιπείς. Αυτό σημαίνει ότι τα κα-
τηγορηματικά συμπεράσματα για 
γεγονότα δικαστικού ενδιαφέρο-
ντος είναι αδύνατα. Επομένως, 
η συλλογιστική υπό το φως της 

αβεβαιότητας αντιπροσωπεύει τη 
συνηθισμένη περίπτωση. Το ανα-
πόφευκτο της αβεβαιότητας οδη-
γεί στην ανάγκη να καθοριστεί ο 
βαθμός πεποίθησης που μπορεί 
να αποδοθεί σε ένα συγκεκριμέ-
νο αβέβαιο γεγονός ή πρόταση, 
όπως «Είναι ο ύποπτος ο δότης 
του ανακτημένου ίχνους;», «Είναι 
η τοξική ουσία η αιτία θανάτου 
του ασθενούς;» κ.λπ. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι επιστήμες που συνδέ-
ονται με την εξαγωγή συμπερα-
σμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
και της στατιστικής, μπορούν να 
προσφέρουν μια πολύτιμη και 
ουσιαστική βοήθεια, ειδικά μέ-
σω προσέγγισης κατά Bayes. 
Στην πραγματικότητα, όποτε η 
αβεβαιότητα αναγνωρίζεται ότι 
ενυπάρχει σε ένα πρόβλημα στο 
οποίο μια στατιστική προσέγγιση 
είναι εφικτή, τότε αυτή η προσέγ-
γιση μπορεί να υπηρετήσει ως 
ένα «αντικειμενικό» σημείο ανα-
φοράς εφόσον καταγράφει την 
αβεβαιότητα με βάση μια ακριβή 
και συγκεκριμένη επιστημονική 
λογική. Η επιστημονική πρόοδος 
βασίζεται στην εμπειρία του πα-
ρελθόντος. Αλλά το πώς ακριβώς 
θα χρησιμοποιηθεί αυτή η εμπει-
ρία για την ενημέρωση των μελ-
λοντικών κατευθύνσεων και τη 
λήψη αποφάσεων αποτελεί μια 
θεμελιώδη πρόκληση. Με βάση 
αυτό που βλέπει κανείς και την 
υπάρχουσα γνώση, επιδιώκει να 
αξιολογήσει, με ποσοτικό τρόπο 
αν αυτό είναι δυνατόν, την αβε-
βαιότητά του για ένα συγκεκριμέ-
νο υπό εξέταση γεγονός. Ωστόσο 
η πραγματικότητα είναι ότι αυτού 
του είδους η λογική για την επέ-
κταση της γνώσης παρέχει μόνο 
μία ελλιπή βάση για να φτάσουμε 
σε ένα τελικό συμπέρασμα. Από 
αυτό προκύπτει ότι οι επιστημο-
νικές συζητήσεις θα πρέπει να 
επικεντρώνονται ρητά στην αβε-
βαιότητα: δηλαδή, θα πρέπει να 
μπορούμε να διακρίνουμε ανά-
μεσα στα πιο πιθανά και στα λι-
γότερο πιθανά ενδεχόμενα, αντί 
να επιχειρούμε να καταλήξουμε 
σε βέβαια συμπεράσματα (π.χ. «ο 
κατηγορούμενος είναι ένοχος») 
που δεν μπορούν να δικαιολο-
γηθούν από τα περιορισμένα και 
ατελή αποδεικτικά στοιχεία που 
προκύπτουν στην πράξη. 
Συνεπώς, η βασική ανάγκη όλων 
των επιστημών είναι ο ποσοτικός 
τρόπος διαχείρισης της αβεβαιό-
τητας με την προσέγγιση που είναι 
κοινώς γνωστή ως «πιθανότητες 
αιτιών». Με τον όρο «αιτία» νο-
είται μια αβέβαιη πρόταση (π.χ. 
«Ο ύποπτος είναι η πηγή του 
ίχνους DNA που βρέθηκε στο 

θύμα»). Η βασική μας εργασία 
στην εγκληματολογία λοιπόν εί-
ναι η διάκριση μεταξύ γεγονότων 
ενδιαφέροντος ή αιτιών (π.χ. στην 
ιατροδικαστική, η αιτία θανάτου 
του ασθενούς), υπό το φως συ-
γκεκριμένων πληροφοριών που 
ανακτώνται από τον χώρο του 
εγκλήματος (δηλαδή, επιστημο-
νικά ευρήματα).
Επιπλέον, οι καθημερινές εργα-
σίες εξαγωγής συμπερασμάτων 
που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές, 
οι επιστήμονες και άλλοι συμ-
μετέχοντες σε νομικές διαδικα-
σίες (δικαστές, εισαγγελείς και 
δικηγόροι) χαρακτηρίζονται όχι 
μόνο από μεμονωμένα στοιχεία 
αποδεικτικών στοιχείων, αλλά 
και από πολλαπλά στοιχεία που 
συνδέονται με μια πιθανώς πε-
ρίπλοκη δομή αμοιβαίας εξάρ-
τησης. Συνεπώς, είναι φυσικό 
να διερευνήσουμε λογικές δια-
δικασίες που μπορούν να αντι-
μετωπίσουν αποδεικτικά στοιχεία 
που προκύπτουν σε συνδυασμό 

και, ειδικότερα, τον τρόπο με τον 
οποίο πολλά αποδεικτικά στοι-
χεία σχετίζονται μεταξύ τους. Τέ-
τοιες αναλύσεις φτάνουν σε πε-
ραιτέρω επίπεδα περιπλοκότητας, 
δηλαδή καταστάσεων που περι-
λαμβάνουν την ανάλυση πολλών 
χαρακτηριστικών/μεταβλητών και 
δεδομένων. Ωστόσο, η πιθανοθε-
ωρητική προσέγγιση από μόνη 
της δεν αποτελεί το καταληκτικό 
σημείο των ιατροδικαστικών ή 
ιατρικών εφαρμογών στη νομική 
διαδικασία. Σαφώς, στο τέλος 
της ημέρας πρέπει να ληφθούν 
αποφάσεις. Μόλις η αβεβαιότητα 
αναγνωριστεί και ποσοτικοποιη-
θεί (δηλαδή γίνει μια πιθανότητα 
που θα εκφράζει τη βεβαιότητά 
μας για ένα γεγονός), ο συνδυα-
σμός αυτής της πιθανοθεωρητι-
κής πρότασης μαζί με την τελική 
απόφαση αποτελούν το βασικό 
χαρακτηριστικό των νομικών δι-
αδικασιών. Για παράδειγμα, ένα 
Δικαστήριο θα πρέπει να αποφα-
σίσει εάν κρίνει έναν κατηγορού-
μενο ένοχο για το αδίκημα για το 
οποίο έχει κατηγορηθεί με βάση 
υπολογισμένες πιθανότητες που 
θα υποστηρίζουν ή όχι αυτό το 
γεγονός. Συνεπώς, εγκληματολο-
γική στατιστική είναι όρος που 
χρησιμοποιείται για τον κλάδο 
που αντιμετωπίζει ζητήματα συ-
μπερασμάτων και λήψης αποφά-
σεων στο δικαστικό σύστημα και 
αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό 
κλάδο της σύγχρονης στατιστι-
κής επιστήμης. Η εγκληματολο-
γική στατιστική εμπλέκεται στην 
πρόκληση να καθοδηγήσει τους 
ανθρώπους στη συμπερασματο-
λογία υπό συνθήκες αβεβαιότη-
τας, κάτι που είναι κοινό τόσο στη 
νομική αλλά και στην επιστήμη 
της εγκληματολογίας. Ολοκλη-
ρώνοντας, να σημειώσουμε ότι 
είναι σημαντικό να ευαισθητο-
ποιηθούν όλοι οι άνθρωποι για 
την ακαδημαϊκή και κοινωνική 
σημασία της εγκληματολογικής 
στατιστικής, όχι μόνο για τη δί-
καιη απονομή της δικαιοσύνης 
αλλά και για τον αντίκτυπό της 
στον κοινωνικό πολιτισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το αντικείμενο της 
εγκληματολογική στατιστικής, οι 
ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπο-
ρούν να ανατρέξουν στο πρόσφα-
το βιβλίο των Aitken, Taroni & 
Bozza (2021) με τίτλο «Στατιστική 
και αξιολόγηση αποδεικτικών 
στοιχείων για ιατροδικαστές» 
(John Wiley & Sons, Chichester, 
3η έκδοση). 

Μετάφραση και επιμέλεια:  
Κέλλυ Καραγκούνη, μέλος Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

εγκληματολογική 
στατιστική 
είναι όρος που 
χρησιμοποιείται 
για τον κλάδο που 
αντιμετωπίζει 
ζητήματα 
συμπερασμάτων 
και λήψης 
αποφάσεων 
στο δικαστικό 
σύστημα και 
αντιπροσωπεύει 
έναν σημαντικό 
κλάδο της 
σύγχρονης 
στατιστικής 
επιστήμης



Ο 
αθλητισμός ήταν 
πάντα ένας γόνιμος 
τομέας εφαρμογής 
στατιστικών μεθό-
δων σε ένα ευρύ 

φάσμα προβλημάτων. Για παρά-
δειγμα, μπορεί να μας ενδιαφέρει 
να κάνουμε πρόβλεψη τελικού 
αποτελέσματος αγώνων, να με-
τρήσουμε ή και να απεικονίσου-
με την απόδοση μιας ομάδας ή 
μεμονωμένων παικτών της ή/και 
να αξιολογήσουμε την επίδραση 
αθλητών και στρατηγικών κατά 
τη διάρκεια του αγώνα (π.χ. πό-
τε πρέπει να γίνουν οι αλλαγές 
παικτών, ή ποια πεντάδα παι-
κτών μιας ομάδας μπάσκετ είχε 

Όταν η Στατιστική και η Αναλυτική 
των Δεδομένων συναντούν τον αθλητισμό

το καλύτερο αποτέλεσμα). Τέτοιες 
αποφάσεις μπορεί να είναι σημα-
ντικές για όσους εμπλέκονται σε 
ένα άθλημα αλλά από την άλλη 
κεντρίζουν και το ενδιαφέρον 
των απλών φιλάθλων, φοιτητών ή 
ακόμα και του ευρύτερου κοινού.  
Το «Moneyball», μια αμερικανική 
βιογραφική αθλητική δραματική 
ταινία του 2011, περιγράφει την 
επιτυχημένη σεζόν 2002 της ομά-
δας μπέιζμπολ Oakland Athletics 
και τις προσπάθειες του γενικού 
διευθυντή της (Billy Beane) να 
συγκεντρώσει μια ανταγωνιστι-
κή ομάδα με βάση την εμπειρική 
ανάλυση των στατιστικών στοιχεί-
ων του μπέιζμπολ που μετρούν 
τη δραστηριότητα κατά τη διάρ-
κεια του παιχνιδιού. Η ταινία αυ-
τή έκανε δημοφιλή την ιδέα της 
χρήσης δεδομένων για τη λήψη 
αποφάσεων στον αθλητισμό, βα-
σισμένη σε μια αληθινή ιστορία. 
Στις μέρες μας, ειδικά στα μεγάλα 
πρωταθλήματα, ομάδες εξειδι-
κευμένων επιστημόνων εξετάζουν 
εξονυχιστικά τα δεδομένα για να 
αποκαλύψουν τις τακτικές και 
τις λεπτομέρειες του αντιπάλου. 
Η ανάγκη για περισσότερα και 
καλύτερης ποιότητας δεδομένα 
στον αθλητισμό έχει αυξήσει τη 
χρήση νέων  τεχνολογιών συλλο-
γής δεδομένων. Στις μέρες μας, 
οι ομάδες διαθέτουν τεχνολογίες 
που παίρνουν αναλυτικές μετρή-
σεις φυσιολογίας σε πραγματικό 
χρόνο από τους παίκτες και μπο-
ρούν να διαπιστώσουν τη φυσική 
τους κατάσταση ή να γνωρίζουν 

μέχρι και τις κινήσεις τους στον 
αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τρο-
φοδοσία των ειδικών επιστημό-
νων του αθλητισμού με περισσό-
τερα δεδομένα, δημιουργώντας 
έναν κύκλο ζήτησης και χρήσης 
δεδομένων. Φυσικά, δεν είναι 
όλες οι προσπάθειες επιτυχείς, 
ούτε καν σωστές, αλλά η αύξηση 
της διαθεσιμότητας δεδομένων 
δημιουργεί νέες μεθοδολογίες 
και επιστημονικές προκλήσεις 
σε όλα τα αθλήματα.  
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι 
επιστήμες που βασίζονται στα 
δεδομένα, όπως παραδοσιακά 
είναι η Στατιστική, έρχονται στο 
προσκήνιο δίνοντας τεράστιες 
δυνατότητες και επιλογές στην 
επίλυση προβλημάτων και ερω-
τημάτων που εμφανίζονται στον 
αθλητισμό. Εκμεταλλευόμενες 
τη σύγχρονη τεχνολογία και την 
πληθώρα διαθέσιμων δεδομένων, 
οι επιστήμες αυτές μπορούν να 
μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε 
και να προβλέψουμε το αποτέ-
λεσμα των αθλητικών αγώνων, 
αλλά και να χρησιμοποιηθούν 
για τον σχεδιασμό δίκαιων και 
ανταγωνιστικών αθλητικών διορ-
γανώσεων αυξάνοντας σημαντικά 
την ποιότητα του παραγόμενου 
προϊόντος διασκέδασης, που με 
τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει 
σε αυξημένη ζήτηση εισιτηρίων 
και τηλεοπτικών δικαιωμάτων. 
Για παράδειγμα, στην κλήρωση 
για το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι 
ομάδες δημιουργούν διαφορε-

τικά γκρουπ δυναμικότητας με 
βάση έναν αλγόριθμο που καθο-
ρίζει τη δυναμικότητά τους ώστε 
να επιτευχθεί μια πιο δίκαιη κα-
τανομή των ομάδων, μεγαλύτε-
ρη ανταγωνιστικότητα και άρα 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους 
τελικούς χρήστες του προϊόντος.  
Η πρόβλεψη του αποτελέσματος 
ενός αγώνα ή αθλητικού γεγονό-
τος είναι εύκολη από κάθε άπο-
ψη. Η αβεβαιότητα όμως του τε-
λικού αποτελέσματος μπορεί να 
μελετηθεί με στατιστικές μεθό-
δους ώστε να προκύψουν καλύ-
τερες προβλέψεις. Εξετάζοντας 
ιστορικά δεδομένα, μπορούμε 
να κατανοήσουμε πώς να σχεδι-
άσουμε καλύτερα πρωταθλήμα-
τα και αθλητικές διοργανώσεις 
που θα αυξήσουν τον ανταγωνι-
σμό, μπορούμε να μετρήσουμε 
την απόδοση των παικτών, αλλά 
και να αποκαλύψουμε με ποιον 
τρόπο ένας προπονητής μπορεί 
να βελτιώσει την ομάδα του ή να 
αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο. Τα 
Μαθηματικά, η Στατιστική και η 
μηχανική μάθηση μπορούν να 
βοηθήσουν σημαντικά όλα τα μέ-
λη της αθλητικής βιομηχανίας 
(ομάδες, προπονητές, παίκτες, 
καταναλωτές, φιλάθλους) να βελ-
τιώσουν τις επιδόσεις τους ή να 
λάβουν τις βέλτιστες αποφάσεις. 
Και φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνά-
με το στοιχείο της «διασκέδασης» 
στον αθλητισμό. Οι φίλαθλοι πα-
ρακολουθούν τα αθλητικά γεγο-
νότα για τον ενθουσιασμό που 
προσφέρουν. Τους προκαλεί και 

διεγείρει να μαντέψουν το τελικό 
αποτέλεσμα ενός αγώνα και εν-
θουσιάζονται με την αβεβαιότη-
τα, την έκπληξη και το απρόβλε-
πτο του τελικού αποτελέσματος. 
Τα αθλήματα με μικρότερη αβε-
βαιότητα είναι λιγότερο συναρ-
παστικά. Το δράμα που προσφέ-
ρεται όταν μια ομάδα πετυχαίνει 
ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό 
είναι ίσως δύσκολο να το βρει 
κανείς σε άλλες δραστηριότητες 
της πραγματικής ζωής. Η κατα-
νόηση και η υποστήριξη αυτής 
της αβεβαιότητας είναι η κρυφή 
μαγεία του αθλητισμού. Η στα-
τιστική επιστήμη μπορεί να βο-
ηθήσει στην κατανόηση και στη 
μέτρηση αυτής της αβεβαιότητας 
και, παρόλο που στα περισσότερα 
αθλήματα δεν θα μπορούσαν να 
προβλέψουν τον νικητή, μπορούν 
να προσφέρουν μια βελτιωμένη 
εμπειρία θέασης επισημαίνοντας 
στοιχεία που παλιότερα δεν ήταν 
διαθέσιμα.  
AUEB Sports Analytics Group: 
Στο Τμήμα Στατιστικής και στο 
Εργαστήριο Υπολογιστικής και 
Μπεϋζιανής μυθολογίας, λειτουρ-
γεί από το 2015 η ομάδα Αναλυ-
τικής Αθλητισμού του ΟΠΑ με 
πλήθος δραστηριοτήτων (διπλω-
ματικές, ερευνητικές δημοσιεύ-
σεις, δημοσιεύσεις στον τοπικό 
Τύπο), ενώ διοργανώνει κάθε 
χρόνο το AUEB Sports Analytics 
Workshop με διακεκριμένους επι-
στήμονες του χώρου από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. https://
aueb-analytics.wixsite.com/sports 

ΤεύχοΣ 4416
 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Νέα Εποχή σε Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική
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Tων Δ. ΚΑρλή 
και Ι. ΝΤζούφρΑ, 
Καθηγητών, Τμήμα 

Στατιστικής, ΟΠΑ
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Στην Alpha Bank με το πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την Υγεία» υποστηρίζουμε, εδώ και 8 χρόνια, το έργο των τοπικών 
ιατρείων, μέσα από τη δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και υγειονομικού εξοπλισμού. Το 2021 ολοκληρώσαμε τον πρώτο 
κύκλο του προγράμματος, έχοντας επισκεφθεί συνολικά 70 νησιά και ενισχύσει 74 δομές υγείας με 242.504 τεμάχια 
ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών και ειδών ιατροφαρμακευτικού υλικού συνολικά. Σήμερα, 833.357 κάτοικοι αυτών 
των περιοχών, απολαμβάνουν ισότιμη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Δηλώνουμε την ισχυρή δέσμευσή μας για έμπρακτη 
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλη τη χώρα.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται, από το 2014, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
«ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ».

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 70 ΝΗΣΙΩΝ
Για να απολαμβάνουν σήμερα ισότιμη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη
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«Μαζί, 
με στόχο 

την 
υγεία»

Τεύχος 44 17oπα News
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Τ
ην ισχυρή δέσμευσή 
της στην έμπρακτη 
ενίσχυση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας 
επιβεβαιώνει η Alpha 

Bank, μέσα από το πρόγραμμα 
Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μα-
ζί, με στόχο την υγεία», το οποίο 
ενισχύει αδιάκοπα τα τελευταία 
8 χρόνια Μονάδες Υγείας σε όλη 
την Ελλάδα με ιατρικά μηχανή-
ματα και υγειονομικό εξοπλισμό.
Από το 2014 μέχρι σήμερα, η 
Alpha Bank, σε συνεργασία με 
την ΑΜΚΕ «Άγονη Γραμμή Γόνι-
μη», στοχεύει στην ενίσχυση της 
ισότιμης πρόσβασης στην υγεία 
και στη μείωση των ανισοτήτων, 
θέτοντας σε προτεραιότητα την 
εξασφάλιση της καλής υγείας και 
ασφάλειας των τοπικών κοινωνι-
ών νησιωτικών περιοχών, δωρί-
ζοντας ιατρικό και φαρμακευτικό 
εξοπλισμό, σε Μονάδες Υγείας 
των νησιών, σύμφωνα με τις κα-
ταγεγραμμένες τους ανάγκες. 
Βασική επιδίωξη της Τράπεζας 
είναι τόσο η ενίσχυση της πρό-
σβασης των κατοίκων σε ποιοτι-
κές υπηρεσίες υγείας όσο και η 
βελτίωση της ποιότητας της ερ-
γασίας του ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού, αλλά και η 
αποτελεσματικότερη καθημερινή 
λειτουργία της Μονάδας. 
Βασικοί Στόχοι του Προγράμμα-
τος είναι:
•Η κάλυψη ιατρικών αναγκών.
•Η αποφυγή μετακινήσεων για 
καθημερινές ιατρικές πράξεις.
•Η δυνατότητα ανταπόκρισης σε 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ή 
ατυχήματος. 
•Η ενίσχυση της ποιότητας ζωής 
και του αισθήματος ασφάλειας 
κατοίκων και επισκεπτών των 
νησιών. 
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014, 
προσφέροντας ιατροφαρμακευ-
τικό εξοπλισμό σε Δομές Υγείας 
μικρών και απομακρυσμένων 

νησιωτικών περιοχών (Τήλος, 
Κάσος, Λειψοί και Νίσυρος) που 
βιώνουν πιο έντονα τις υγειο-
νομικές ανισότητες, λόγω από-
στασης και εξάρτησης από τις 
καιρικές συνθήκες. Σταδιακά 
και μέχρι το 2021, επέκτεινε τη 
δράση του σε όλα τα νησιά της 
Ελλάδας, καθώς διαπιστώθη-
κε ότι υπήρχαν εξίσου μεγάλες 
ανάγκες και ελλείψεις.
Κατά τη διάρκεια του Προ-
γράμματος, έχουν προσφερθεί 
242.504 ιατρικά μηχανήματα 
και ιατροφαρμακευτικά είδη, σε 
74 δομές υγείας σε 70 νησιά. Ο 
πληθυσμός των νησιών που έχει 
ωφεληθεί το πρόγραμμα, ανέρ-
χεται σε συνολικά 833.357 κα-
τοίκους καθώς και εκατομμύρια 
τουρίστες, οι οποίοι απέκτησαν 
άμεση και απρόσκοπτη πρόσβα-
ση στην υγεία και σε παροχές 
που, αν και απαραίτητες, δεν 
είναι ταυτόχρονα και δεδομέ-
νες για τα τοπικά ιατρεία του 
εκάστοτε νησιού.

Το 2021, εκπονήθηκε από τον 
οργανισμό HIGGS  μελέτη Μέ-
τρησης Κοινωνικού Αντικτύπου 
για τα 8 έτη υλοποίησης του Προ-
γράμματος με τα παρακάτω απο-
τελέσματα:
•Βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες υγεί-
ας για τους πολίτες που τις ειχαν 
ανάγκη.
•Αυξήθηκε το αίσθημα ασφά-
λειας των κατοίκων στον τόπο 
διαμονής τους και η εμπιστοσύνη 
τους στις ιατρικές γνωματεύσεις.
•Αποφεύχθηκαν οι μετακινήσεις 
σε μεγαλύτερα νησιά για καθημε-
ρινές ιατρικές πράξεις.
•Αναβαθμίστηκαν οι υπηρεσίες 
και βελτιώθηκε η καθημερινότη-
τα του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού. 
•Δόθηκε η δυνατότητα εκκίνη-
σης αναπτυξιακών έργων από 
την πλευρά των Δήμων.
Η Μέτρηση Κοινωνικού Αντι-
κτύπου μέσω ποιοτικής έρευνας 
ανέδειξε τα εξής  μετρήσιμα απο-
τελέσματα:

Το 94% του ιατρικού/νοσηλευ-
τικού προσωπικού αξιολόγησαν 
από αρκετά έως πολύ σημαντική 
τη δωρεά ιατροφαρμακευτικού 
εξοπλισμού και αναλωσίμων για 
τη λειτουργία της δομής που ερ-
γάζονται.

Το 72%  δήλωσαν ότι ο ιατρο-
φαρμακευτικός εξοπλισμός που 
προσφέρθηκε ήταν αναγκαίος για 
τη λειτουργία.

Το 60% συμφώνησαν πως 
τα ιατρικά μηχανήματα που 
προσφέρθηκαν από την Alpha 
Bank βοήθησαν κατοίκους που 
θα έπρεπε διαφορετικά να με-
ταβούν σε άλλη ιατρική δομή ή 
ακόμα και σε άλλο νησί για τις 
ιατρικές τους πράξεις. 

Σε ποσοστό άνω των 60% αυ-
ξήθηκε η ταχύτητα της διάγνωσης   
χάρη στα ιατρικά μηχανήματα 
της δωρεάς.

Το 54% των κατοίκων των νη-
σιωτικών περιοχών δήλωσαν ότι 
άλλαξε αρκετά η εμπιστοσύνη 
τους στις γνωματεύσεις απο τις 
δομές υγείας μετά τη δωρεά. 

Το 70% των κατοίκων θεω-
ρούν ότι έχει βελτιωθεί η ποιότη-
τα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας και φροντίδας.

Το 69% αισθάνονται μεγα-
λύτερη ασφάλεια ως κάτοικοι 
παραμεθόριας περιοχής/απομα-
κρυσμένου νησιού. 

Παράλληλα πραγματοποιήθη-
κε και αποτίμηση του Προγράμ-
ματος με τη μεθοδολογία Social 
Return on Investment (SROI), 
από την οποία προέκυψε το συ-
μπέρασμα ότι για κάθε 1 ευρώ 
που επενδύεται στο Πρόγραμμα, 
επιστρέφεται στην κοινωνία αξία 
ύψους τουλάχιστον 9,62 ευρώ.
Το 2021, ολοκληρώθηκε ο πρώ-
τος κύκλος του Προγράμματος 
«Μαζί, με στόχο την υγεία», με 
την κάλυψη των αναγκών όλων 
των νησιών της χώρας που έχουν 
ιατρείο με μόνιμο προσωπικό. 
Πιστή στην ισχυρή δέσμευσή 
της για την έμπρακτη και μα-
κροχρόνια ενίσχυση του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας, η Alpha 
Bank, μέσα στο 2022, ξεκινάει 
με αφετηρία τη Θεσσαλία, τον 
δεύτερο κύκλο του Προγράμ-
ματος, με στόχο τον εξοπλισμό 
και τη θωράκιση των μονάδων 
υγείας στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
πάντα με γνώμονα τη στήριξη 
περιοχών και δομών, που λόγω 
γεωγραφικών ή άλλων περιορι-
σμών αντιμετωπίζουν σημαντικές 
ελλείψεις.



Το καλοκαίρι  
που πέρασε  
το ΟΠΑ 
διοργάνωσε 
με επιτυχία το 
πρώτο Διεθνές 
Θερινό Σχολείο 
(Summer School) 
σε θέματα 
Ψηφιακού 
Επιχειρείν, σε 
συνεργασία με το 
Eli Broad College 
of Business του 
Michigan  
State University

Τ
ον μεγαλύτερο αριθ-
μό φοιτητών και 
φοιτητριών του ως 
ποσοστό του συνό-
λου του πληθυσμού 

τους από οποιοδήποτε άλλο 
Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης της χώρας μας έχει 
σήμερα το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο δη-
μοφιλές ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
κινητικότητας Erasmus. Η επι-
τυχία αυτή δε, σε συνδυασμό 
με την παρουσία του σε σειρά 
άλλων διεθνών προγραμμάτων, 
οδηγούν στον σχεδιασμό από 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και τη δημιουργία νέ-
ων διμερών συνεργασιών με 
υψηλού κύρους ιδρύματα της 
Ε.Ε. Μέρος αυτής ακριβώς της 
στρατηγικής διεθνοποίησής του 
αποτελεί η προσπάθεια διασύν-
δεσής του με κορυφαία πανε-
πιστήμια των ΗΠΑ, της Κίνας 
αλλά και άλλων σημαντικών 
χωρών εκτός Ε.Ε. με στόχο το 
Ίδρυμα να αποτελέσει μελλο-
ντικά ευρωπαϊκό «κόμβο» για 
σημαντικά διεθνή ιδρύματα, 
για εξαμηνιαίες σπουδές, στην 
Ελλάδα.
Κατά τα άλλα και σχετικά με 
την παρουσία του στο επιτυ-
χημένο Erasmus, το ΟΠΑ κάθε 

Του Καθηγητή 
ΒΑΣίλη ΠΑΠΑΔΑκη, 
Αντιπρύτανη Διεθνούς 

Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης του ΟΠΑ

Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός σειράς προγραμμάτων με στόχο το ΟΠΑ 
να αποτελέσει ευρωπαϊκό «κόμβο» για συνεργασία 
με μεγάλα ΑΕΙ του εξωτερικού  και εξαμηνιαίες σπουδές στην Ελλάδα

ΟΠΑ: Πρώτο στο Erasmus

χρόνο δέχεται όλο και περισ-
σότερα αιτήματα για συμμετο-
χή στα προγράμματά του από 
τα μέλη της ακαδημαϊκής του 
κοινότητας. Όπως είναι γνω-
στό το Erasmus έχει αλλάξει 
τη ζωή εκατοντάδων νέων στις 
χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσα στα 35 χρόνια λειτουργί-
ας του, με τους νέους του ΟΠΑ 
να συμμετέχουν σ’ αυτό από 
το πρώτο έτος ίδρυσής του, το 
1987. Μάλιστα στο πρόγραμμα 
συμμετέχει και το διδακτικό 
και διοικητικό προσωπικό των 
ΑΕΙ σε μια πανίσχυρη συμμα-
χία πανεπιστημίων, επιχειρή-
σεων και διεθνών οργανισμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έτσι 
σήμερα, σχεδόν τέσσερις δε-
καετίες μετά, το πρόγραμμα 
Erasmus συνεχίζει να αποτε-
λεί μια σημαντική διαχρονική 
επιτυχία εξωστρέφειας για το 
ΟΠΑ, αλλά και τα υπόλοιπα 
ανώτατα Ιδρύματα της χώρας. 
Συνολικά ωστόσο και σε επί-
πεδο στοιχείων, εκτός από τον 
μεγαλύτερο αριθμό της «νέας 
γενιάς» του σε συμμετοχή στο 
πρόγραμμα, το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατα-
γράφει ακόμη τα παρακάτω 
δεδομένα: 
- Από χρόνο σε χρόνο παρατη-
ρείται σημαντική αύξηση στον 
αριθμό των εισερχόμενων δι-
εθνών φοιτητών  του (οι 339 
φοιτητές Erasmus του ακαδη-
μαϊκού έτους 2020-21, ανήλ-
θαν σε 376 για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2021-22, ενώ μόνο 
για το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2022-23 
ο αριθμός των εισερχόμενων 
φοιτητών Erasmus φτάνει τους 
300 φοιτητές). Έτσι, το Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και η Αθήνα, αποτελούν ση-
μαντικό προορισμό για έναν 
ολοένα και αυξανόμενο αριθμό 
Ευρωπαίων φοιτητών. 
- Εντυπωσιακή είναι και η αύ-
ξηση της χρηματοδότησης που 
έλαβε το ΟΠΑ μετά από αξιο-
λόγηση της Εθνικής Μονάδας 
Συντονισμού του προγράμμα-
τος. Συγκεκριμένα, από χρημα-
τοδότηση ύψους 1.044.400 ευ-

ρώ την προηγούμενη περίοδο, 
το ΟΠΑ πέτυχε για την επόμενη 
περίοδο, στο πλαίσιο της πρό-
σκλησης του 2022, χρηματοδό-
τηση ύψους 1.870.585 ευρώ, 
κάτι που το κατέταξε ως 3ο με-
ταξύ όλων των πανεπιστημίων 
της χώρας. Πρακτικά βέβαια, 
η επίδοση αυτή τοποθετεί το 
ΟΠΑ πρώτο, αν λάβουμε υπό-
ψη το συντριπτικά μικρότερο 
μέγεθός του, έναντι του πρώ-
του Πανεπιστημίου Αθηνών (με 
χρηματοδότηση 3.406.045) και 
του δεύτερου Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(με χρηματοδότηση 3.148.450). 
- Στην κατηγορία του επιπέδου 
εξερχόμενων κινητικοτήτων, 
πέρα από τη σταθερή ανοδι-
κή πορεία των κινητικοτήτων 
για σπουδές, παρατηρήθηκε 
τον τελευταίο χρόνο μεγάλη 
αύξηση του αριθμού κινητι-
κοτήτων για πρακτική άσκη-
ση. Συγκεκριμένα, ο αριθμός 
των φοιτητών του Ιδρύματος 
που πραγματοποιούν πρακτική 
Erasmus+ διπλασιάστηκε, με 
αποτέλεσμα να ξεπεράσουμε 
κατά πολύ την τιμή-στόχο που 
είχε τεθεί από την Εθνική Μο-
νάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.) για 
το συγκεκριμένο είδος εξερχό-
μενης κινητικότητας.   
Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και 
η αξιολόγηση της συνολικής 
ικανοποίησης των εισερχόμε-
νων και εξερχόμενων φοιτη-
τών για το πρόγραμμα Erasmus. 
Το ποσοστό των φοιτητών που 
ήταν πολύ ικανοποιημένοι με 
την εμπειρία κινητικότητάς 
τους αγγίζει το 95% και 96% 
σε επίπεδο εισερχόμενης και 
εξερχόμενης κινητικότητας 
αντίστοιχα. Το δε προσωπικό 
του Ιδρύματος αναφέρει ποσο-
στό ικανοποίησης 100%. 
Τα παραπάνω οδηγούν στο συ-
μπέρασμα ότι το πρόγραμμα 
Erasmus του ΟΠΑ, με οδηγό τη 
συνεπή και διαχρονική υποστή-
ριξη από όλη την ακαδημαϊκή 
του κοινότητα, αποτελεί μια 
ξεχωριστή ιστορία επιτυχίας 
για το Ίδρυμα, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στην εξωστρέφεια 
και τη διεθνή αναγνώρισή του. 

Στην κατεύθυνση αυτή άλλωστε 
αυξάνεται διαρκώς και η ζήτη-
ση για συμμετοχή στο πρόγραμ-
μα από τα μέλη της ακαδημαϊ-
κής κοινότητάς του. 

ΣυνΕργΑΣίΑ  
μΕ ΤΟ MiChigan StatE 
UnivErSity Των ηΠΑ
Το πρώτο Διεθνές Θερινό 
Σχολείο (Summer School) 
σε θέματα Ψηφιακού Επιχει-
ρείν, που διοργανώθηκε φέ-
τος σε συνεργασία με το Eli 
Broad College of Business του 
Michigan State University, 
ολοκληρώθηκε με μεγάλη επι-
τυχία και πολλές συμμετοχές. 
Όπως είναι γνωστό, το ΜΒΑ 
πλήρους φοίτησης, όσο και 
τα προπτυχιακά προγράμμα-
τα του Eli Broad College of 
Business, κατατάσσονται με-
ταξύ των καλύτερων 20 δημο-
σίων σχολών διοίκησης επιχει-
ρήσεων των ΗΠΑ.
Το θερινό σχολείο ολοκλη-
ρώθηκε σε συνεργασία με το 
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίαςτου Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα και 
στη Σύρο και είχε ως αντικεί-
μενο το Ψηφιακό Επιχειρείν 
(DigBiz). Οι 27 φοιτητές του 
Michigan State University που 
συμμετείχαν, είχαν την ευκαι-
ρία να αλληλεπιδράσουν με 
τεχνολογίες αιχμής και να επι-
μορφωθούν σε επίκαιρα θέμα-
τα ψηφιακού μάρκετινγκ. Πα-
ράλληλα, μέσω επισκέψεων σε 
εταιρείες αλλά και διαλέξεων, 
οι συμμετέχοντες κατανόησαν 
πώς να μετατρέπουν μια εξαι-
ρετική ιδέα σε μια φιλόδοξη 
start-up. Για  να ολοκληρώ-
σουν επιτυχώς το πρόγραμμα 
και να λάβουν πιστωτικές μο-
νάδες από το ΟΠΑ, οι φοιτη-
τές κλήθηκαν να υποβάλλουν 
μια ομαδική εργασία με πα-
ραδοτέο ένα επιχειρηματικό 
πλάνο.
Στο πρόγραμμα δίδαξαν ακα-
δημαϊκοί από το ΟΠΑ και το 
εξωτερικό, καθώς και έμπει-
ροι επαγγελματίες από τον χώ-
ρο του Ψηφιακού Επιχειρείν.
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Π
ώς ξεκίνησε το ταξίδι της 
ανάλυσης δεδομένων για 
την Παπαστράτος; 
«Τα δεδομένα ήταν πάντα 
σημαντικά για τη στρατηγι-

κή της Παπαστράτος, ωστόσο ο ρόλος 
τους έγινε πραγματικά κομβικός με την 
έλευση του πρώτου προϊόντος θέρμανσης 
καπνού της εταιρείας, του IQOS, καθώς 
η εταιρεία πέρασε τότε από ένα παραδο-
σιακό οργανωτικό μοντέλο B2B σε ένα 
πελατοκεντρικό μοντέλο B2C, με σκοπό 
να εξυπηρετήσει τις καινούριες ανάγκες 
του καταναλωτή με τα καινοτόμα προϊόντα 
θέρμανσης καπνού. Η αλλαγή του μοντέ-
λου μας σε B2C έφερε νέες προσθήκες στο 
οργανόγραμμα, με τις ομάδες Consumer 
Data Science και Consumer Journey να 
τοποθετούνται κάτω από την ίδια ομάδα 
Omni Channel Consumer Experience και 
να εντάσσονται στο τμήμα Στρατηγικής 
για τον Καταναλωτή. Με τον τρόπο αυ-
τόν, η ανάλυση των δεδομένων, των προ-
βλεπτικών μοντέλων και της έρευνας του 
καταναλωτή, βρέθηκαν στην καρδιά της 
στρατηγικής μας».

Πώς συνδέεται η ανάλυση  
των δεδομένων με τη στρατηγική  
της Παπαστράτος;

«Τοποθετώντας τον καταναλωτή στο επί-
κεντρο, τα ευρήματα από την ανάλυση 
των δεδομένων της συμπεριφοράς του 
αποτελούν τη βάση της στρατηγικής μας. 
Ακολουθώντας πιστά τη νομοθεσία περί 
GDPR, αναλύουμε δεδομένα τα οποία 
προέρχονται από τις online και offline συ-
ναλλαγές και τα συνδυάζουμε με πολλές 
ώρες ερευνών και συνεντεύξεων με τους 
ίδιους τους καταναλωτές για να χαρτογρα-

φήσουμε τις ανάγκες και να εντοπίσουμε 
τα προβλήματά τους. Πολύ σημαντικό ρό-
λο σε αυτό παίζουν τα Machine Learning 
μοντέλα που έχουν χτιστεί από τους Data 
Scientists μας. Χρησιμοποιούμε όλες τις 
πληροφορίες που προέρχονται από τους 
καταναλωτές, συνθέτουμε το ταξίδι τους 
με το IQOS και ακολούθως, σε συνεργα-
σία με την εμπορική οργάνωση, μετατρέ-
πουμε αυτές τις πληροφορίες σε εμπορι-
κά προγράμματα, τα οποία στη συνέχεια 
παρακολουθούμε στενά για να κάνουμε 
τις απαραίτητες τροποποιήσεις, βάσει των 
αποτελεσμάτων».

Ποιες δεξιότητες θα πρέπει να έχει 
ένας Consumer Data Scientist; 

«Κατ’ αρχάς, οι Data Scientists θα πρέπει 
να έχουν όλες τις τεχνικές δεξιότητες προ-
κειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση, 
να επεξεργάζονται και να μετασχηματίζουν 
τα δεδομένα μόνοι τους, χωρίς να περι-
μένουν πάντα την υποστήριξη των Data 
Engineers. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
διαθέτουν πολύ καλή γνώση των διαφό-
ρων μεθοδολογιών και αλγορίθμων και, 
φυσικά, να ακολουθούν τις τεχνικές εξε-
λίξεις. Τέλος, οι επικοινωνιακές δεξιό-
τητες και το story telling, σε συνδυασμό 
με την οπτικοποίηση και τη χρήση των BI 
dashboards, μπορούν να κάνουν τη δια-
φορά. Ξεκινώντας σε μια εταιρεία, πολύ 
σημαντικό επίσης είναι να επενδύσουν 
χρόνο να κατανοήσουν την επιχείρηση και 
το προϊόν. Από προσωπική εμπειρία, σας 
διαβεβαιώ πως δεν υπάρχει τίποτα χειρό-
τερο από το να χτίζεις ένα – κατά τα άλλα 
άρτιο, τεχνικά – Machine Learning μοντέλο, 
το οποίο όμως δεν απαντάει στο επιχειρη-
ματικό πρόβλημα και τελικά καταλήγει 

στο συρτάρι. Τέλος, αυτό που ξεχωρίζει 
τους εξαιρετικούς από τους απλά καλούς 
Data Scientists είναι, πρώτον, η δυνατότη-
τα να αναγνωρίζουν ποια μέθοδος είναι 
πιο ταιριαστή για το συγκεκριμένο επιχει-
ρηματικό πρόβλημα (μερικές φορές μια 
απλή λύση μπορεί να είναι προτιμότερη 
από ένα στατιστικό μοντέλο) και, δεύτε-
ρον, να μπορούν να αναγνωρίζουν μόνοι 
τους τα προβλήματα που υπάρχουν – τα 
οποία δεν είναι πάντα εμφανή στους υπό-
λοιπους – και, φυσικά, να προτείνουν οι 
ίδιοι τις λύσεις που μπορούν να δώσουν οι 
προηγμένες τεχνολογίες Machine Learning 
και Artificial Intelligence».

Πώς είναι μια τυπική ημέρα ενός 
Consumer Data Scientist; Τι εργα-
λεία χρησιμοποιείτε; 

«Η αλήθεια είναι ότι τυπικές μέρες δεν 
υπάρχουν. Αυτό το διάστημα οι ομάδες μας 
εστιάζουν στην ανάλυση των δεδομένων 
σχετικά με τη νέα συσκευή IQOS ILUMA 
που λανσαρίστηκε πρόσφατα στην Ελλά-
δα. Προτεραιότητα είναι η ανάλυση του 
προφίλ των καταναλωτών που αγόρασαν 
την καινούρια συσκευή, καινούρια στατι-
στικά μοντέλα για πιο προσωποποιημένη 
εξυπηρέτηση και η αξιολόγηση των προ-
γραμμάτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί. 
Το data infrastructure της Παπαστράτος 
βρίσκεται στο cloud και περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, βάσεις δεδομένων SQL, 
Aurora και Snowflake. Για την ανάλυση και 
τη μοντελοποίηση χρησιμοποιούμε Python 
και R και για την οπτικοποίηση Microsoft 
Power BI. Τέλος, οι Data Scientists έχουν 
την ελευθερία να χρησιμοποιήσουν οποια-
δήποτε εργαλεία θεωρούν ότι μπορούν να 
τους βοηθήσουν στη δουλειά τους».

Συνέντευξη 
Βασίλη 
Μποτόπουλου, 
Head Omni 
Channel XP

«Η ανάλυση δεδομένων στην καρδιά 
της στρατηγικής της Παπαστράτος»
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Τοποθετώντας 
τον καταναλωτή 

στο επίκεντρο, 
τα ευρήματα από 
την ανάλυση των 

δεδομένων 
της συμπεριφοράς 

του αποτελούν 
τη βάση της 

στρατηγικής μας

ΒαςίλΗς 
ΜΠοΤοΠούλος



Υ
πάρχουν ερωτήμα-
τα που πιθανώς να 
χαρακτηρίζονται 
«ρητορικά» όχι γιατί 
διατηρούμε αυτή τη 

λατρεία ή υπερηφάνεια για το 
ένδοξο παρελθόν μας, αλλά για-
τί η ίδια η ιστορία έρχεται και τα 
καθιστά ως τέτοια. Η διάρκεια 
ή το ενδεχόμενο τέλους της δι-
αδικασίας της «μάθησης» είναι 
ένα τέτοιο ρητορικό ερώτημα. 
Πλήθος επιστημονικών μελετών 
και αποτελέσματα ερευνών έρ-
χονται και επιβεβαιώνουν με 
τα ευρήματά τους ότι η διαδι-
κασία της μάθησης δύναται να 
είναι διαρκής ή και χωρίς τέ-
λος. Διαχρονικά αλλάζει μορ-
φή, περιεχόμενο, διάρκεια και 
σκοπούς, όμως τα οφέλη της 
αρχικώς στην ανάπτυξη των 
εγκεφαλικών κυττάρων, αλλά 
και στη γνωστική αξία που προ-
σθέτει στον εκπαιδευόμενο, εί-
ναι αδιαμφισβήτητα.
Σε περιόδους ύφεσης η ανα-
γκαιότητα για ενίσχυση των γνώ-
σεων κρίνεται απαραίτητη για 
τη διατήρηση αλλά και την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας 
των επαγγελματιών. Παράλληλα 
προκύπτει η ανάγκη ενεργοποί-
ησης μηχανισμών επανατοπο-
θέτησης στην αγορά και η μά-
θηση είναι το πρώτο βήμα. Στο 
πλαίσιο ικανοποίησης τέτοιων 
αναγκών μάθησης επαγγελμα-
τιών καθώς και άλλων ενδια-
φερομένων το Κέντρο Επιμόρ-
φωσης και Διά Βίου Μάθησης 
(ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) 
αναπτύσσει και προσφέρει προ-
γράμματα επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης, 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κα-
τάρτισης και εν γένει διά βίου 
μάθησης που προσφέρονται 
έχουν κυρίως επαγγελματικό 
(εφαρμοσμένο) προσανατολισμό 
που ανταποκρίνεται σε γνώσεις 

Της Αγγελικής 
ΠΑνΑγιωτιδου

το κέντρο 
επιμόρφωσης και 
διά Βίου Μάθησης 
(κεδιΒιΜ) του 
οικονομικού 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών (οΠΑ) 
αναπτύσσει 
και προσφέρει 
προγράμματα 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης

Πότε τελειώνει 
η «μάθηση»; 

και δεξιότητες με αντίκρισμα 
στην αγορά εργασίας, αλλά και 
παρέχουν γενικότερες γνώσεις 
που αναβαθμίζουν το μορφω-
τικό επίπεδο των πολιτών και 
συμβάλλουν στην προσωπική 
τους ανάπτυξη. Καλύπτουν το 
σύνολο των γνωστικών αντικει-
μένων του Ιδρύματος, διατίθε-
νται ως «προγράμματα κατα-
λόγου» (ανοικτά σε όλους τους 
υποψήφιους) ή ως «κατά παραγ-
γελία» (ενδοεταιρικά προγράμ-
ματα που μπορεί να σχεδιάζο-
νται και να υλοποιούνται για 
μια συγκεκριμένη επιχείρηση 
ή οργανισμό, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του) και προσφέρονται 
στην ελληνική, αγγλική ή άλλη 
γλώσσα. Το σημαντικότερο ίσως 
από όλα είναι ότι απευθύνονται 
σε όλες τις ομάδες της κοινωνί-
ας και οικονομίας, όπως από-
φοιτους δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, φοιτητές, πτυχιούχους, 
επαγγελματίες (υπαλλήλους ή 
ελεύθερους επαγγελματίες κ.ά.), 
ανέργους κ.λπ.
Άλλωστε,  η επιστημονική κα-
τάρτιση και το εύρος των διε-
θνών συνεργασιών των μελών 
του ΟΠΑ έχουν δημιουργήσει 
μια κουλτούρα εξωστρέφειας 

και επιμονής στην αριστεία που, 
στην περίπτωση του Κέντρου, 
έχει μεταφραστεί σε προγράμ-
ματα που λαμβάνουν υπόψη τις 
τρέχουσες τεχνολογικές εξελί-
ξεις, καλύπτουν ένα μεγάλο 
εύρος αντικειμένων, και μπο-
ρούν να κάνουν τη διαφορά 
στην αγορά εργασίας.
Τα  προγράμματα αυτά προσφέ-
ρονται με τις ακόλουθες μεθό-
δους εκπαίδευσης: σύγχρονη 
διά ζώσης διδασκαλία σε αί-
θουσα, σύγχρονη εξ αποστάσε-
ως διδασκαλία με σύνδεση μέ-
σω υπολογιστή (live streaming), 
ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση με χρήση  εκπαιδευ-
τικής πλατφόρμας (eLearning) 
και μεικτή (blended) μέθοδος, 
που συνδυάζει τις ανωτέρω. Ει-
δικά με τη χρήση της εκπαιδευ-
τικής πλατφόρμας eLearning 
επιτυγχάνεται εκπαίδευση χωρίς 
γεωγραφικούς περιορισμούς, 
παρακολούθηση των διαλέ-
ξεων (Live) από τον χώρο του 
εκπαιδευόμενου, δυνατότητα 
υποβολής ερωτήσεων στον δι-
δάσκοντα, εξέταση μέσω της 
πλατφόρμας από τον χώρο του 
εκπαιδευόμενου, δυνατότητα 
παρακολούθησης της βιντεο-
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σκοπημένης διάλεξης σε μετα-
γενέστερο χρόνο και ηλεκτρονι-
κή διάθεση του εκπαιδευτικού 
υλικού.
Έτσι, προσφέρονται περισ-
σότερα από 90 εκπαιδευτικά 
προγράμματα καταλόγου όλων 
των κατηγοριών, ενώ συνολι-
κά εκπαιδεύονται περισσότε-
ροι από 2.000 εκπαιδευόμενοι 
ανά έτος. Όλα τα προγράμμα-
τα αυτά είναι συνδεδεμένα με 
τις επιστημονικές περιοχές που 
θεραπεύει το ΟΠΑ μέσω των 
προπτυχιακών και μεταπτυχια-
κών ακαδημαϊκών προγραμμά-
των σπουδών, και συγκεκριμένα 
με την Επιχειρηματικότητα, την 
Κατάρτιση Εκπαιδευτών, το Μά-
νατζμεντ και τη Στρατηγική, το 
Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις, 
τη Στατιστική και την Ανάλυ-
ση Δεδομένων, τις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας, τα Χρηματοοικο-
νομικά και τη Λογιστική. 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, το ΚΕΔΙΒΙΜ και 
το Γραφείο Διασύνδεσης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών συνεργάστηκαν σε σει-
ρά προγραμμάτων. Μετά από 30 
χρόνια λειτουργίας άλλωστε, 
το Γραφείο Διασύνδεσης του 
ΟΠΑ, μέσω των συμβούλων εκ-
παίδευσης και σταδιοδρομίας 
του, παρέχει στους καταρτιζό-
μενους των προγραμμάτων του 
ΚΕΔΙΒΙΜ τις υπηρεσίες που προ-
σφέρονται και στους φοιτητές 
και απόφοιτους προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών προγραμμά-
των σπουδών του Ιδρύματος. Οι 
υπηρεσίες αυτές είναι πολυδιά-
στατες και αφορούν την παροχή 
προσαρμοσμένων συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών, την προετοιμα-
σία, την ένταξη, αλλά και την 
επανατοποθέτηση των καταρτι-
ζόμενων στην αγορά εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες για 
το ΚΕΔΙΒΙΜ μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του: diaviou.
aueb.gr.



Η 
είσοδος στο Πανε-
πιστήμιο αποτελεί 
μια μεγάλη επιτυ-
χία που εκπλη-
ρώνει ένα όνειρο 

και  σηματοδοτεί μια νέα φάση 
ζωής για τους νεοεισερχόμε-
νους φοιτητές και φοιτήτριες. 
Τα φοιτητικά χρόνια είναι πε-
δίο διάπλασης: από μαθητές 
σε φοιτητές και σταδιακά σε 
επαγγελματίες και από παι-
διά που λειτουργούν σε στενή 
εξάρτηση από την οικογένεια 
σε νέους με μεγαλύτερη αυτο-
νομία σε συναισθηματικό, προ-
σωπικό, κοινωνικό και ακαδη-
μαϊκό επίπεδο. Η πορεία αυτή 
αναπόφευκτα συνοδεύεται από 
ερωτήματα σχετικά με την επαγ-
γελματική αποκατάσταση, στα 
οποία το ΟΠΑ έρχεται να απα-
ντήσει από τα πρώτα κιόλας 
εξάμηνα σπουδών, τόσο μέσα 
στα αμφιθέατρα όσο και εκτός. 
Η Μονάδα Πρακτικής Άσκησης 
και Διασύνδεσης με την Αγορά 
Εργασίας έχει ως βασικό στόχο 
την υποστήριξη των φοιτητών 
και αποφοίτων του ΟΠΑ για 
την ένταξή τους στην αγορά ερ-
γασίας. Ο στόχος αυτός μπορεί 
να επιτευχθεί σε δύο χρονικά 
σημεία της ακαδημαϊκής πορεί-
ας τους: το πρώτο είναι κατά 
τη διάρκεια της φοίτησης και 
το δεύτερο με την ολοκλήρωση 
των σπουδών, χωρίς χρονικό 
περιορισμό.    
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) εί-
ναι αναπόσπαστο μέρος του 
εκπαιδευτικού προγράμματος 
όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ, 

με στόχο την αποτελεσματικό-
τερη σύνδεση της θεωρίας με 
την πράξη σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα. Tο Γραφείο ΠΑ 
εξασφαλίζει την εύρεση ποιο-
τικών θέσεων εργασίας μέσω 
της ανάπτυξης μακροχρόνιων 
συνεργασιών με τους φορείς 
απασχόλησης και υποστηρίζει 
τους φοιτητές και τις φοιτήτρι-
ες με συμβουλευτικές υπηρε-
σίες, ημερίδες και σεμινάρια. 
Εκτός από τη χρηματοδότηση 
ΕΣΠΑ που λαμβάνει το ΟΠΑ 
για τον σκοπό αυτόν, έχει δη-
μιουργήσει ένα δίκτυο επιχει-
ρήσεων που συμμετέχουν στο 
σχετικό Ιδιωτικό Αυτοχρημα-
τοδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΑ, 
το οποίο χρηματοδοτείται εξ 
ολοκλήρου από τους συνεργα-
ζόμενους φορείς. Ενδεικτικά 
αναφέρεται πως το ακαδημα-
ϊκό έτος 2021-22 τοποθετήθη-
καν συνολικά 602 φοιτητές, εκ 
των οποίων σχεδόν το 1/3 ήταν 
στο ιδιωτικό έργο. 
Αντίστοιχα το Γραφείο Διασύν-
δεσης (ΓΔ) του Ιδρύματος απο-
τελεί μια «γέφυρα» μεταξύ της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και 
του ευρύτερου οικονομικού, 
επιχειρησιακού και κοινωνι-
κού περιβάλλοντος και φέτος 
συμπληρώνει 30 χρόνια λει-
τουργίας. Στους ωφελούμενους 
αυτής περιλαμβάνονται τόσο οι 
φοιτητές και απόφοιτοι όλων 
των προπτυχιακών και μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων του 
ΟΠΑ, αλλά και οι απόφοιτοι 
του ΚΕΔΙΒΙΜ. Προκειμένου 
να τους προετοιμάσει αποτε-

λεσματικά για την είσοδο ή/και 
επανατοποθέτησή τους στην 
αγορά εργασίας, το Γραφείο 
προσφέρει μια μεγάλη γκάμα 
προσαρμοσμένων υπηρεσιών, 
όπως: εξατομικευμένες συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες για την 
επιλογή μεταπτυχιακών σπου-
δών ή την ένταξη στην αγορά 
εργασίας, σεμινάρια σχετικά 
με τη σύνταξη βιογραφικού 
σημειώματος, τη συνοδευτική 
επιστολή, το networking, κ.τ.λ., 
δημοσίευση αγγελιών απασχό-
λησης - πολλές αποκλειστικές 
για το κοινό του ΟΠΑ, ενημε-
ρωτικές ημερίδες για στοχευ-
μένους κλάδους με τη συμμε-
τοχή στελεχών επιχειρήσεων, 
εργασίες εφαρμογής (field 
study projects), στα πλαίσια 
μαθημάτων προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών, σε συνεργασία 
με τους διδάσκοντες, όπου οι 
φοιτητές δουλεύουν σε ομάδες 
υπό την καθοδήγηση των καθη-
γητών πάνω σε μια πραγματική 
μελέτη περίπτωσης που δίνεται 
από την επιχείρηση. 
Την κορυφαία διοργάνωση της 
χρονιάς αποτελούν οι Ημέρες 
Καριέρας του ΟΠΑ, η οποία 
φέτος έλαβε χώρα στις 3 Οκτω-
βρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Το 
ετήσιο αυτό γεγονός έχει καθιε-
ρωθεί ως σταθερός συνδετικός 
κρίκος μεταξύ της νέας γενιάς 
επιστημονικού προσωπικού και 
του επιχειρηματικού κόσμου. 
Στην εκδήλωση αυτή συμμετεί-
χαν πάνω από 75 εταιρείες και 
οργανισμοί και 700 φοιτητές 
και απόφοιτοι. Για πρώτη φο-

ρά μάλιστα, φέτος δημιουργεί-
ται ανοικτή και δυναμική βάση 
δεδομένων των συμμετεχόντων, 
με τους χρήστες του συστήμα-
τος – φοιτητές και αποφοί-
τους – να έχουν τη δυνατότη-
τα επικαιροποίησης του προφίλ 
τους ανά πάσα στιγμή. Έτσι οι 
εργοδότες είχαν τόσο την ευ-
καιρία επί τόπου συζήτησης 
με υποψήφιους εργαζομένους 
υψηλής γνωστικής κατάρτισης 
και διαπροσωπικών δεξιοτή-
των όσο και πρόσβαση στη βά-
ση των βιογραφικών τους για 
έναν χρόνο. 
Στα 30 χρόνια λειτουργίας του 
το ΓΔ έχει υποστηρίξει περίπου 
90.000 φοιτητές και αποφοί-
τους του ΟΠΑ – περίπου 6.000 
σε ετήσια βάση. Οι δράσεις της 
Μονάδας Πρακτικής Άσκησης 
και Διασύνδεσης συμβάλλουν 
στη σύνδεση της εκπαίδευσης 
με την αγορά εργασίας, στη 
βελτίωση του επαγγελματικού 
προσανατολισμού των νέων και 
στον περιορισμό των διακρίσε-
ων εις βάρος ποικιλόμορφων 
ομάδων. Πρόσφατη έρευνα του 
ΓΔ έδειξε ότι επτά στους δέκα 
αποφοίτους του ΟΠΑ βρίσκουν 
εργασία στο πρώτο εξάμηνο με-
τά την ολοκλήρωση των σπου-
δών τους, γεγονός που μας κά-
νει υπερήφανους!

Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

των γραφείων αυτών: Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης (www.aueb.gr/

internship) και Γραφείο Διασύνδεσης 
(www.aueb.gr/career)

Της Λήδας 
ΠαναγιωτοΠούΛού, 

Επίκουρης Καθηγήτριας 
Τμήματος Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας του ΟΠΑ
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την κορυφαία δι-
οργάνωση της χρο-
νιάς αποτελούν οι 
ήμέρες Καριέρας 
του οΠα, η οποία 
φέτος έλαβε χώρα 
στις 3 οκτωβρί-
ου στο Ζάππειο 
Μέγαρο. ςτην 
εκδήλωση αυτή 
συμμετείχαν πάνω 
από 75 εταιρείες 
και οργανισμοί και 
700 φοιτητές και 
απόφοιτοι

ή πρακτική άσκηση 
και η «γέφυρά» μας με την αγορά



«Ξεκινήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε 
την επαγγελματική σας ζωή και μη φοβηθείτε!»

Της Λιζέτας ςπανού

Πέτρος Σάγκος και Ηλίας Σούσης
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προχωράει, τόσο θα αντιμετωπίζουμε νέες 
προκλήσεις και θα θέτουμε νέους κανόνες. 
Η ταχύτητα άλλωστε με την οποία κινού-
νται οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι τέτοιες 
που απαιτούν ευελιξία και προσαρμογή σε 
όλα τα επίπεδα».

Συντονίζετε περισσότερους από 
3.000 παραγωγούς. Πόσο εύκολο 
είναι αυτό;

«Είναι αρκετά δύσκολο, ωστόσο επειδή 
το εγχείρημά μας βοηθάει πολύ τους πα-
ραγωγούς, έχουν όλοι πολύ καλή διάθεση 
να συνεργαστούν μαζί μας, να διαδώσουν 
την ιδέα σε φίλους παραγωγούς και να 
εκπαιδευτούν στα ψηφιακά εργαλεία που 
τους προσφέρουν. Γνωρίζουν πως για την 
ανάπτυξη της παραγωγικής τους επιχείρη-
σης χρειάζεται και ένας ψηφιακός βοηθός 
όπως η εταιρεία μας». 

Συναντήσατε δυσκολίες στα πρώ-
τα βήματά σας; Πόσο εύκολο είναι 
από τη θέση του αποφοίτου ενός 
καλού πανεπιστημίου να φτάσεις 
σε εκείνη ενός επιτυχημένου επι-
χειρηματία;

«Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, όποιον 
δρόμο κι αν επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει 
ο δρόμος να αποφοιτήσεις και να γίνεις 
κατευθείαν επιχειρηματίας, αλλά εκεί η 
δυσκολία έχει να κάνει με την έλλειψη 
εμπειριών και με την έλλειψη αρκετών 
επιχειρηματικών βιωμάτων που ενδεχο-
μένως να οδηγούν σε αρκετά λάθη, αφού 
η γνώση του πανεπιστημίου είναι αρκετά 
θεωρητική. Ωστόσο αυτό αντισταθμίζεται 
από τον ενθουσιασμό και την ενέργεια που 
υπάρχει. Η άλλη οδός είναι η μετάβαση 
στην επιχειρηματικότητα, μετά από χρό-
νια εμπειρίας σε διαφορετικές εταιρείες 

«Μ
πείτε γρήγορα στην 
αγορά εργασίας, μη 
φοβηθείτε αρχικά 
να εργαστείτε σε θέ-
σεις κατώτερες των 

προσδοκιών σας» λέει στην «ΟΠΑ News» 
ο Ηλίας Σούσης, διευθύνων σύμβουλος 
και συνιδρυτής της επιτυχημένης σήμερα 
εταιρείας Wikifarmer που δραστηριοποι-
είται στην ηλεκτρονική «δικτύωση» Ελλή-
νων παραγωγών. Με ακαδημαϊκά εφόδια 
στη «φαρέτρα» του που... εκτόξευσαν την 
επαγγελματική του πορεία, ο απόφοιτος 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 
ΟΠΑ συμβουλεύει τους νέους αποφοίτους 
του Ιδρύματος να προσπαθήσουν μέσα 
από όποια θέση τους ανατεθεί στην αρχή 
της επαγγελματικής τους ζωής «να αποδεί-
ξουν την αξία τους και να αναδειχθούν, 
αποδεικνύοντας την αξία τους».

Μια «ηλεκτρονική» κοινότητα πα-
ραγωγών που αποκτούν φωνή και 
συνδέονται με μεγαλύτερες ομάδες 
καταναλωτών. Η ιδέα σας υλοποι-
είται με επιτυχία σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Ωστόσο, ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, εκπαίδευση, προμή-
θειες: όλα πλέον «κατοικούν» στο 
Διαδίκτυο. Είμαστε έτοιμοι να αντι-
μετωπίσουμε τις νέες ψηφιακές 
μας κοινωνίες και ποιοι κανόνες 
ισχύουν σε αυτές;

«Η βασική ιδέα πίσω από την πλατφόρμα 
μας είναι η διασύνδεση των παραγωγών 
αυτών με επιχειρήσεις που αναζητούν τα 
προϊόντα τους. Θεωρούμε πως πλέον η 
οικονομία και η κοινωνία μας ψηφιοποι-
είται όλο και περισσότερο και κατά συνέ-
πεια θα βλέπουμε όλο και περισσότερες 
προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού. 
Σύντομα άλλωστε τα πάντα θα είναι digital, 
γιατί η ψηφιοποίηση προσφέρει αύξηση 
παραγωγικότητας, οικονομία χρόνου και 
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και 
κοινωνική δικτύωση. Θεωρώ πως είμαστε 
έτοιμοι, αλλά όσο αυτή η ψηφιοποίηση 

Τι λέει ο απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, 
διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της επιτυχημένης 
σήμερα εταιρείας Wikifarmer Ηλίας Σούσης

Η συμβουλή που δίνω σε 
όλους τους αποφοίτους 
είναι να προσπαθήσουν 

να μπουν όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα 

στον εργασιακό χώρο 
και μέσα από εκεί να 

αποκτήσουν πρακτική 
εμπειρία

που και πάλι έχει μειονεκτήματα και πλε-
ονεκτήματα, ωστόσο και πάλι υπάρχει η 
δυσκολία της άμεσης εύρεσης μετά την 
αποφοίτηση της ιδανικής θέσης που θα 
οδηγήσει εκεί».

Τι θα συμβουλεύατε τους νέους 
που τελειώνουν σήμερα το ΟΠΑ 
και έχουν μπροστά τους την ανα-
ζήτηση μιας επιτυχημένης επαγγελ-
ματικής πορείας;

«Η συμβουλή που δίνω σε όλους τους απο-
φοίτους είναι να προσπαθήσουν να μπουν 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στον εργασια-
κό χώρο και μέσα από εκεί να αποκτήσουν 
πρακτική εμπειρία, καθώς αυτό θα τους 
βοηθήσει να πετύχουν σε ύστερο στάδιο 
αυτό το οποίο επιθυμούν, είτε σχετίζεται 
με την επιχειρηματικότητα είτε με καριέρα 
σε κάποια εταιρεία. Επίσης θα συνέστηνα 
να μη φοβηθούν να εργαστούν σε θέσεις 
που ενδεχομένως αρχικά να μην είναι αυτό 
που περίμεναν (καθώς αυτό είναι αρχικά 
δύσκολο), αλλά αντιθέτως να προσπαθή-
σουν μέσα από αυτή τη θέση να αποδεί-
ξουν την αξία τους και να αναδειχθούν, 
αποδεικνύοντας την αξία τους».



Η 
Ο Κ !  A n y t i m e 
Markets AE, ελ-
ληνική εταιρεία 
με πολύχρονη πα-
ρουσία στην αγορά 

των καταστημάτων convenience 
& super market, διαθέτοντας ένα 
συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο 
καταστημάτων, επιβεβαιώνει με 
δυναμικό τρόπο τη δέσμευσή της 
στη στήριξη της γειτονιάς και των 
ανθρώπων της, μέσα από τη δη-
μιουργία της νέας πλατφόρμας 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
www.eimasteoloiok.gr
«Το eimasteoloiok.gr δημιουρ-
γήθηκε με στόχο να είμαστε 
όλοι ενημερωμένοι και ενωμέ-
νοι μπροστά σε καίρια κοινωνι-
κά ζητήματα, που αφορούν στο 
περιβάλλον και στους ανθρώ-
πους. Η επιθυμία μας είναι να 
εμπνεύσουμε αισιοδοξία για αλ-
λαγή, σε επίπεδο καθημερινών 
απλών συνηθειών, που μπορούν 
να έχουν θετικό αντίκτυπο στον 
τρόπο που νιώθουμε και ζούμε, 
εμείς και οι άλλοι».
 Η πρωτοβουλία αγκαλιάζει ταυ-
τόχρονα τις πολύχρονες συνερ-
γασίες της ΟΚ!, αλλά και τις 
αξίες της εταιρείας, μέσα από 
τους 4 πυλώνες που κινείται, 
και πιο συγκεκριμένα:
Για να είμαστε όλοι ΟΚ! Κάν’ 
το αλλιώς. Κράτα μικρό καλά-
θι. Η ενέργεια προτρέπει προς 
τον σωστό προγραμματισμό των 
αγορών, πολεμώντας έτσι τη σπα-
τάλη τροφίμων, επιβραβεύοντας 
ταυτοχρόνως τις μικρές και συ-
χνές αγορές. Left overs, σωστή 
συντήρηση ευπαθών και όχι μόνο 

εντοπιότητα, τη γειτονιά και τους 
ανθρώπους της. 
Δώσε φροντίδα. Η φροντίδα των 
ανθρώπων είναι στο dna της ΟΚ! 
Anytime Markets AE εδώ και πολ-
λά χρόνια. Με επίκεντρο πάντα 
την τοπική κοινωνία, οι δράσεις 
δίνουν φροντίδα σε ευπαθείς 
ομάδες, ομορφαίνουν τους κοι-
νόχρηστους χώρους, στηρίζουν 
ΜΚΟ με έργο κ.ά.
Το www.eimasteoloiok.gr συνε-
χώς εμπλουτίζεται με δημιουργι-
κό περιεχόμενο, ενώ προβάλλε-
ται και στα social media. Content 
καθημερινό και ευχάριστο, που 
προκαλεί την ταύτιση των ανα-
γνωστών και παράλληλα τους 
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λαχανικών, και ειδών πρώτης 
ανάγκης, καθώς και καπνικών 
προϊόντων, όλα στη λογική του 
συσκευασμένου αγαθού κα-
τανάλωσης. Ακόμη, υπάρχει 
και η βασική γκάμα προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέτας για το μέγε-
θος αυτών των καταστημάτων. 
Τα καταστήματα ΟK! Anytime 
Markets αποτελούν τον μόνο 
πρεσβευτή στην Ελλάδα ενός 
οργανωμένου δικτύου κατα-
στημάτων ευκολίας, τα οποία 
λειτουργούν καθημερινά από 
τις 8.00 π.μ. έως τις 23.00 μ.μ. 
και Κυριακές! 
Στην ΟΚ! Anytime Markets 
εφαρμόζεται το Ολοκληρω-
μένο Σύστημα Διαχείρισης της 
Ασφάλειας Τροφίμων, πιστο-
ποιημένο με βάση τις προδι-
αγραφές των διεθνών προτύ-
πων Διαχείρισης Ποιότητας EN 
ISO 22000:2005 και EN ISO 
9001:2015. Το πρότυπο ISO 
9001 προδιαγράφει τις γενικές 
απαιτήσεις για την ανάπτυξη, 
εφαρμογή και βελτίωση της 
λειτουργίας μιας επιχείρησης, 
με στόχο την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων των πελατών. Το 
πρότυπο ISO 22000 προδια-
γράφει τις γενικές απαιτήσεις 
για τη δημιουργία Συστήματος 
Διαχείρισης της Ασφάλειας 
των Τροφίμων μιας επιχείρη-
σης και εστιάζει στην αμοι-
βαία επικοινωνία μεταξύ όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών. 
Φέτος, τα RETAILBUSINESS 
AWARDS 2022, τίμησαν τα ΟΚ! 
Anytime Markets με το Silver 
Award στην κατηγορία Retail 
Franchisor της Χρονιάς για το 
2022. Η εταιρεία βραβεύτηκε 
για την ανοδική της πορεία, την 
επέκταση του δικτύου της κα-
ταστημάτων franchise, αλλά και 
για την προσφορά προϊόντων 
υψηλής ποιότητας. Σημαντικό 
ρόλο έπαιξε η πρωτοποριακή 
μορφή των καταστημάτων της, 
το ωράριο λειτουργίας και κυρί-
ως, το έργο της προς το κοινω-
νικό σύνολο με το πρόγραμμα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
«είμαστε όλοι ΟΚ!».  

προϊόντων, δημιουργικά tips για 
σωστή διαχείριση αγορών και 
προμηθειών σπιτιού.
Ελα με το ποδήλατο. Παροτρύ-
νει κοινό και εργαζομένους να 
μετακινούνται περισσότερο με το 
ποδήλατο και τα πόδια. Το «έλα 
με το ποδήλατο» δένει αρμονικά 
με το «κράτα μικρό καλάθι», προ-
τείνοντας τον περιορισμό των με-
τακινήσεων με αυτοκίνητο και της 
υπερβολής στις αγορές, ταυτό-
χρονα με την ενίσχυση της καλής 
σωματικής και ψυχικής υγείας μέ-
σω της άθλησης και της κίνησης.
Διάλεξε τοπικά προϊόντα. Ο 
περιορισμός των μετακινήσεων 
με το αυτοκίνητο συμβαδίζει με 
τον ευρύτερο στόχο  μείωσης των 
εκπομπών καυσαερίου και των 
διεθνών μεταφορών που επι-
βαρύνουν το περιβάλλον. Στα 
ΟΚ! προσφέρονται τα καλύτερα 
προϊόντα Ελλήνων παραγωγών, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της 
τοπικής κοινωνίας και οικονο-
μίας, στηρίζοντας έμπρακτα την 

προσκαλεί να κάνουν τα πράγ-
ματα αλλιώς, για το καλό όλων.

Η οΚ! Anytime mArkets 
Τα καταστήματα ΟΚ! Anytime 
Markets είναι η σύγχρονη απά-
ντηση στις καταναλωτικές ανά-
γκες του ανθρώπου σήμερα, ο 
οποίος λόγω έλλειψης χρόνου 
οδηγείται κατευθείαν στο κα-
τάστημα της διπλανής πόρτας, 
που όμως δεν στερείται σε τί-
ποτα τόσο σε επίπεδο ποικι-
λίας όσο και σε τιμές και εξυ-
πηρέτηση ακόμα και από τις 
πλέον αναγνωρισμένες αλυσί-
δες του χώρου. Με το εμβαδόν 
τους να κυμαίνεται από 80 έως 
120 τ.μ. και το μείγμα των προ-
ϊόντων που διακινούν να απο-
τελείται από 3.500 προϊόντα 
από περίπου 500 Έλληνες και 
ξένους προμηθευτές, τα ΟΚ! 
Anytime Markets προσφέρουν 
ποικιλία γαλακτοκομικών ει-
δών, τροφίμων ξηρού φορτίου, 
ψυγείου-κατάψυξης, οπωρο-

Για να είμαστε όλοι οΚ! 
Η νέα πρωτοβουλία 
κοινωνικής ευθύνης 
της OK! Anytime Market AE



Συναυλία για φιλανθρωπικό 
σκοπό από το ΟΠΑ
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Σ
υναυλία στο Θέατρο του Αττικού 
Άλσους «Κατίνα Παξινού» διοργα-
νώνει τον Οκτώβριο το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο 
των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης 

και Προσφοράς του και με στόχο την ενίσχυ-
ση του φιλανθρωπικού σωματείου ατόμων με 
αναπηρίες «Ερμής». Παράλληλα όμως, η συ-

ναυλία θα αποτελέσει έναν ευχάριστο τρόπο 
για να μπορέσουν τα μέλη της κοινότητάς του, 
οι εκπρόσωποι των πρυτανικών του αρχών, οι 
καθηγητές, οι φοιτητές, οι απόφοιτοι και το 
διοικητικό του προσωπικό, να πουν το «καλή 
ακαδημαϊκή χρονιά». Η συναυλία θα γίνει την 
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και ώρα 20.00, στο 
Θέατρο Αττικού Άλσους «Κατίνα Παξινού», με 

το μουσικό συγκρότημα Gadjo Dilo. Τα έσοδα 
από τα εισιτήρια της συναυλίας θα διατεθούν 
από το ΟΠΑ για την αγορά Σχολικού Μεταφο-
ράς ΑμεΑ του φιλανθρωπικού σωματείου «Ερ-
μής». Οι ενδιαφερόμενοι για αυτήν μπορούν 
να κλείσουν το εισιτήριό τους στην ιστοσελίδα 
www.ticketmaster.gr στην τιμή των 10€ και 5€ 
(Φοιτητικό, Ανέργων, Μαθητικό, Άνω των 65).

Μ ε  Τ Η Ν  ύ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η

Πλατινένιος Χορηγός Χρυσός Χορηγός Αργυρός Χορηγός
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