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1.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΑΔΡ

1.1

Πξναγωγή ηεο Έξεπλαο

1.1.1 Η Δξεπλεηηθή Πνιηηηθή ηνπ ΙΣΑΔΡ
Η εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ ΙΣΑΔΡ έρεη απνηππσζεί ζην Ιδξπηηθφ Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα (Π.Γ. 432, ΦΔΚ 246/A/24-11-1995). Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο
νπνίεο εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ην Ιλζηηηνχην είλαη νη εμήο:
Α. Βαζηθή θαη Δθαξκνζκέλε Έξεπλα ζηε ηαηηζηηθή, ηηο Πηζαλφηεηεο θαη ηηο
πνζνηηθέο κεζφδνπο ελ γέλεη
Β. Γηεζλείο πλεξγαζίεο κε ΑΔΙ θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Πξνγξάκκαηα
Γ. Δθδφζεηο Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ – Γεκνζηεχζεηο Άξζξσλ ζε Δπηζηεκνληθά
Πεξηνδηθά
Γ. Οξγάλσζε Δπηζηεκνληθψλ πλεδξίσλ θαη ζπκκεηνρή ζε Δζληθά θαη Γηεζλή
πλέδξηα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ ΙΣΑΔΡ
1.1.2 Παξαθνινύζεζε ηεο Δξεπλεηηθήο Πνιηηηθήο
Η εξεπλεηηθή πνιηηηθή παξαθνινπζείηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ην Γ ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ θαη ζπδεηείηαη επίζεο, ζηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ
Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
1.1.3 Γεκνζηνπνίεζε ηνπ Δξεπλεηηθνύ Απνινγηζκνύ
Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
http://www.aueb.gr/statistical-institute

1.2

Δπηζηεκνληθέο Γξαζηεξηόηεηεο

1.2.1 Πξνγξάκκαηα ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο 2007-2013
Σα Πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ ή εθπνλνχληαη ηελ ηειεπηαία εμαεηία 2007-2013
είλαη ηα αθφινπζα:
1. Γηαβνχιεπζε Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ, 2007.
2. Γηαβνχιεπζε Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ, 2009.
3. Παλεπξσπατθή Γηαβνπιεπηηθή Γεκνζθφπεζε «Η Δπξψπε ηνπ Αχξην», 2007.
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Σξέρνληα:
4. Γηακφξθσζε πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο κε ηελ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ.
5. Νέεο κνξθέο δηεξεχλεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο κε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ.
6. πγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο κεζφδνπο
αμηνιφγεζήο ηνπο
7. Αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ
1.2.2 Δξεπλεηέο
Δξεπλεηέο ηνπ ΙΣΑΔΡ είλαη φια ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη νη ζπλεξγαδφκελνη κε απηνχο επηζηήκνλεο
θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.

Τπνδνκέο

1.3

1.3.1 Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο – εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο
Σν ΙΣΑΔΡ ζηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεηα γξαθεία επί ηεο νδνχ Ιζάθεο 29, ζηελ Αζήλα.
Σν ΙΣΑΔΡ επηπιένλ δηαζέηεη απφ θνηλνχ κε ηε Γηεχζπλζε Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ
χζηεκα δεηγκαηνιεςίαο αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ γηα πεξηβαιινληηθέο κεηξήζεηο.
1.3.2 Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζπληήξεζεο θαη αλαλέωζεο ηωλ
εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ
Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζπληήξεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ
ππνδνκψλ γίλεηαη θπξίσο απφ ίδηνπο πφξνπο (πξνυπνινγηζκφο έξγσλ).

Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία

1.4

Με δεδνκέλν φηη εξεπλεηέο ηνπ ΙΣΑΔΡ είλαη ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο
ηαηηζηηθήο ηνπ Ο.Π.Α., νη δεκνζηεχζεηο ηνπο πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε
απηναμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο.

Δπηζηεκνληθέο πλεξγαζίεο

1.5

Σν ΙΣΑΔΡ έρεη δψζεη έκθαζε ζηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, θπξίσο κε αλαγλσξηζκέλα
επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο είλαη νη εμήο:


King Baudouin Foundation, Brussels, Belgium (http://www.kbs-frb.be)
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Institute of Physics, Chemnitz University of Technology (http://www.tuchemnitz.de/physik/index.html.en)



Center for Deliberative Democracy (C.D.D.) of Stanford University
(http://cdd.stanford.edu/)



Notre Europe (http://www.notre-europe.eu/)



University Policy Assessment Group of the NGO, Empower European
Universities (http://empowereu.org/)



Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ),
http://www.statistics.gr

Παιαηφηεξεο ζπλεξγαζίεο:
 Institute for Social Research, University of Michigan
(http://www.isr.umich.edu/home/)


Survey Research Center, University of California, Berkeley
(http://srcweb.berkeley.edu/)

1.6

Ωθέιεηα γηα ηνπο θνηηεηέο

Οη θνηηεηέο (πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί) ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθηεινχληαη ζε απηφ.
Δπίζεο, ζηα ππφ αλαθαίληζε γξαθεία ηνπ ΙΣΑΔΡ ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηέγαζεο
ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ
νη νπνίνη δελ έρνπλ γξαθεία ζην παλεπηζηήκην.

1.7

Αλαλέωζε Ιζηόηνπνπ

Ο Ιζηφηνπνο ηνπ ΙΣΑΔΡ (http://www.aueb.gr/statistical-institute) αλαλεψλεηαη ζε
ηαθηηθή βάζε.

2.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ

2.1

Έζνδα

Σν ΙΣΑΔΡ ζπληεξείηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά
πξνγξάκκαηα. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο
ζηαζεξψλ κηζζνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ, δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο βησζηκφηεηαο θαη
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ην θαζηζηά πιήξσο αλεμάξηεην απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ή θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε.

2.2

Γηαθάλεηα

θαη

απνηειεζκαηηθόηεηα

ζηε

δηαρείξηζε

νηθνλνκηθώλ πόξωλ
Σν ΙΣΑΔΡ ζπληάζζεη θαη’ έηνο Ιζνινγηζκφ Υξήζεο.

2.3

Οηθνλνκηθόο Έιεγρνο

Οηθνλνκηθφο έιεγρνο γίλεηαη εηεζίσο απφ Οξθσηφ Λνγηζηή. Σα απνηειέζκαηα ηνπ
ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζηα Τπνπξγεία Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ.

2.4

Δζωηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο

Σν ΙΣΑΔΡ, φπσο ππνρξενχηαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ίδξπζήο ηνπ, έρεη
θαηαξηίζεη εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη φια ηα
ζέκαηα δηνίθεζεο, πξνκεζεηψλ, πξνζσπηθνχ-ζπλεξγαηψλ, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.

3.

ΥΔΔΙ ΜΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ (ΚΠΠ)

Μεηαμχ ησλ θνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο ην ΙΣΑΔΡ έρεη αλαπηχμεη ζρέζεηο
ζπλεξγαζίαο, πεξηιακβάλνληαη θνξείο κε ηζρπξή θνηλσληθή δξάζε, φπσο ην ίδξπκα
King Baudouin Foundation, Brussels, Belgium (http://www.kbs-frb.be) θαη θνξείο κε
έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ράξαμεο
πνιηηηθήο, θπξίσο ζηνλ ρψξν ηεο Δ.Δ., φπσο νη νξγαλψζεηο Notre Europe
(http://www.notre-europe.eu/) θαη University Policy Assessment Group of the NGO,
Empower European Universities (http://empowereu.org/)

4.

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

4.1

Γηακόξθωζε ρεδίνπ Αλάπηπμεο

Η πξνζπάζεηα ηνπ ΙΣΑΔΡ έρεη εζηηαζηεί ζηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε
αλαγλσξηζκέλα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα
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ησλ εξεπλψλ ηνπ λα είλαη ρξήζηκα γηα ηελ ρψξα, αιιά θαη λα δηαρένληαη ζην
εμσηεξηθφ.

4.2

Παξαθνινύζεζε ηνπ ρεδίνπ

Η παξαθνινχζεζε ηνπ ρεδίνπ γίλεηαη απφ ην Γ ηνπ ΙΣΑΔΡ. Σα ζρέδηα
δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΣΑΔΡ. Δρεη επίζεο απνθαζηζζεί απφ ην Γ,
ε δεκηνπξγία δηεζλνχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ψζηε νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ λα
ζπκβαδίδνπλ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη αλάγθεο.

5.

ΠΡΟΦΑΣΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

5.1

Κέληξν Παξνρήο ηαηηζηηθώλ πκβνπιώλ (Consulting Center)

Σν Κέληξν Παξνρήο ηαηηζηηθψλ πκβνπιψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί
απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2013. Σν θέληξν παξέρεη ζηαηηζηηθέο ζπκβνπιέο ζε φζνπο
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηαηηζηηθή σο εξγαιείν ρσξίο ππνρξεσηηθά λα έρνπλ νη ίδηνη ηελ
ηερλνγλσζία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ
ηερληθψλ.
Μεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη ην θέληξν, είλαη ν ζρεδηαζκφο κειεηψλ, ν
ζρεδηαζκφο δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ, ηξφπνη εηζαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο
δεδνκέλσλ,

αλάιπζε

δεδνκέλσλ,

εξκελεία

απνηειεζκάησλ,

παξνπζίαζε

απνηειεζκάησλ θ.ι.π. Σν θέληξν επίζεο, παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηελ ρξήζε ησλ
δηαθφξσλ ζηαηηζηηθψλ παθέησλ (SAS, SPSS, MINITAB, S-PLUS, MATLAB,
EVIEWS θ.ι.π.).
Οη ζπκβνπιέο παξέρνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ηνπ ΙΣΑΔΡ, πνπ είλαη φια ηα κέιε
ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη απφ
ζπλεξγαδφκελνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο.
Οη ππεξεζίεο απιήο ζπκβνπιεπηηθήο παξέρνληαη δσξεάλ ζηα κέιε ΓΔΠ θαη ηνπο
θνηηεηέο ηνπ Ο.Π.Α., θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ,
εθ’ φζνλ ε εξγαζία ηνπο δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ θάπνηα πεγή. Σν θφζηνο ηεο
παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα φζνπο δελ αλήθνπλ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ή γηα φζνπο
νη απαηηήζεηο είλαη απμεκέλεο, εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ην είδνο θαη ην εχξνο
ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη απφ ην ζηάδην εκπινθήο ηνπ ζπκβνχινπ ζε απηή.
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Δλδεηθηηθά ζεκαηηθά πεδία ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θέληξνπ παξνρήο
ζπκβνπιψλ ηνπ Ι..Σ.Α.ΔΡ.:


Οξγάλσζε θαη αλάιπζε δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ



Αλάιπζε δεδνκέλσλ



Γεκηνπξγία & αλάιπζε εξσηεκαηνινγίσλ



Big Data



Industrial Statistics



Statistical Process Control



Πνιπκεηαβιεηέο ηερληθέο (factor, clustering, data mining approaches θ.ι.π.)



Πξνζνκνηψζεηο



Κνηλσληθή έξεπλα



Γεκνγξαθηθέο αλαιχζεηο



Βηνταηξηθά – θαξκαθεπηηθά δεδνκέλα



Πξνβιέςεηο νηθνλνκηθψλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεηξψλ



Καηαζθεπή ραξηνθπιαθίσλ



Υξνλνινγηθέο εηξέο



Οηθνλνκεηξία



Μέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο



ηαηηζηηθά δεηήκαηα ζηελ ηαηξηθή, βηνινγία, ςπρνκεηξία, ςπρνινγία θηι.



Βηνζηαηηζηηθή (ζρεδηαζκφο, παξαθνινχζεζε, αλάιπζε θιηληθψλ δνθηκψλ)



Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ, ζπκπεξαζκαηνινγία



πγγξαθή δεκνζηεχζεσλ



Δπίζεκεο ηαηηζηηθέο



Οηθνλνκεηξηθνί δείθηεο



Γείθηεο ηθαλφηεηαο δηαδηθαζηψλ



Δπηινγή & αμηνιφγεζε κνληέισλ πξφβιεςεο



Έιεγρνο πνηφηεηαο



Αλάιπζε επηβίσζεο

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Κέληξν Παξνρήο ηαηηζηηθψλ πκβνπιψλ
ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΙΣΑΔΡ: http://www.aueb.gr/statistical-institute/istaerconsulting_gr.htm.
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5.2

Αμηνπνίεζε απνθνίηωλ ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο, Ο.Π.Α.,
πνπ εξγάδνληαη ζην εμωηεξηθό ζε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά
ηδξύκαηα

ηελ πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη δηακφξθσζε
δεζκψλ κε επηζηήκνλεο πνπ ζπνχδαζαλ ζην Σκήκα ηαηηζηηθήο ηνπ Ο.Π.Α. θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ην Ιλζηηηνχην
δεκηνχξγεζε ηνλ ζεζκφ ηνπ Δηαίξνπ Δξεπλεηή (Associate Researcher). Η ηδηφηεηα
απηή ζα επηηξέπεη ζηνπο επηζηήκνλεο πνπ ελδηαθέξνληαη θαη ζα επηιεγνχλ γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ, λα έρνπλ έλαλ δεζκφ (affiliation) κε έλα ειιεληθφ ίδξπκα ζρεηηθφ κε ηελ
ηαηηζηηθή. Με ηελ ηδηφηεηα απηή, ζα κπνξνχλ είηε λα ζπλεξγάδνληαη κε κέιε ΓΔΠ
ηνπ Σκήκαηνο (πνπ είλαη ήδε φινη εξεπλεηέο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ) ζε εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Ιλζηηηνχην σο θνξέα πινπνίεζεο
εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ζην νπνίν νη ίδηνη είλαη επηζηεκνληθνί ππεχζπλνη. Η ζρέζε απηή
ζα επηηξέςεη, εθηφο ησλ άιισλ, ζηνπο επηζηήκνλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο
Διιάδνο λα έρνπλ κηα επηζηεκνληθή βάζε ζηελ Διιάδα, θάηη πνπ είλαη ρξήζηκν,
ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζέζεσλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα, εμ αηηίαο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο.

5.3

Άιιεο πηζαλέο κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Γηα βίνπ κάζεζε – Δθπαίδεπζε – Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε.
Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ – workshop
Γεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο
Μέηξεζε ζσκαηηδίσλ
Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο
Δλεκέξσζε καζεηψλ/πξνζέιθπζε κειινληηθψλ θνηηεηψλ

ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Σν ΙΣΑΔΡ θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζσζηήο
θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε ρψξα
καο.
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