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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΤΌΥ ΠΡΌΕΔΡΌΥ ΤΌΥ ΕΛΛΗΝΙΚΌΥ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΌΥ ΙΝΣΤΙΤΌΥΤΌΥ

Αγαπητές Συναδέλφισσες, Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που 
πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, από 19 ως 22 Μαΐου, 
2022. Η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη γιατί το φετινό συνέδριο γίνεται δια ζώσης μετά 
από μια μακρά περίοδο αναστολής όλων των εκδηλώσεων με φυσική παρουσία λόγω της 
πανδημίας. Στη δύσκολη αυτή περίοδο, το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο και οι συνερ-
γάτες του συνέχισαν να διοργανώνουν το Συνέδριο και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, 
αξιοποιώντας με επιτυχία τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Ωστόσο, όπως 
γνωρίζουμε όλες και όλοι, οι παρουσιάσεις, οι συζητήσεις και οι συνεργασίες που γίνο-
νται με φυσική παρουσία είναι ανεκτίμητες για την πρόοδο της επιστήμης. 

Η ιστορία του Συνεδρίου είναι μεγάλη και σπουδαία γιατί καταγράφει την ιστορία της επι-
στήμης της Στατιστικής στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις νέες τάσεις των τελευταίων δεκα-
ετιών στη θεωρία αλλά και προβλήματα που εμφανίζονται συνεχώς σε άλλες επιστήμες και 
αναζητούν λύσεις στις Πιθανότητες και τη Στατιστική. Το Συνέδριο είναι επίσης σημαντικό 
γιατί δίνει βήμα αφενός σε ερευνητές και ερευνήτριες που μοιράζονται την πολύτιμη γνώ-
ση και την εμπειρία τους και αφετέρου σε νέους και νέες που ξεκινούν την επιστημονική 
καριέρα τους με τις πρώτες ανακοινώσεις τους στο Συνέδριό μας. 

Η επιτυχία του Συνεδρίου όλα αυτά τα χρόνια είναι συνδυασμός της υψηλής ποιότητας της 
έρευνας, της ποικιλίας των επιστημονικών θεμάτων που παρουσιάζονται αλλά και του φι-
λικού κλίματος που έχει καλλιεργηθεί ανάμεσα στους συμμετέχοντες και το οποίο ενισχύ-
εται από τις κοινωνικές εκδηλώσεις του. Το Συνέδριο κάθε χρόνο εστιάζει σε ένα θέμα, 
φέτος το κυρίαρχο θέμα είναι «Στατιστική και Πειραματικές Επιστήμες». Στο σημείο αυτό 
αξίζει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια με την κρίση της πανδημίας, η ανάγκη 
για ταχύτατη και ακριβή ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων έφερε στο προσκήνιο τη 
σπουδαιότητα της Στατιστικής η οποία είναι μια ώριμη επιστήμη και διαθέτει μεθόδους και 
εργαλεία που μπορούν να προσαρμοστούν στα επείγοντα προβλήματα της εποχής. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις επιτροπές του Συνεδρίου που έχουν οργανώσει τις παρου-
σιάσεις, τις ειδικές συνεδρίες, τις προσκεκλημένες ομιλίες και τις κοινωνικές εκδηλώσεις 
και φυσικά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που φιλοξενεί το Συνέδριο. Είμαστε βέβαιοι για 
την επιτυχία του Συνεδρίου και ελπίζουμε ότι μέσα από αυτό θα προωθηθεί ακόμα περισ-
σότερο ο ρόλος της Στατιστικής στην κοινωνία και τις επιστήμες. 

Καθηγητής Ελευθέριος Αγγελής
Πρόεδρος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου
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WELCOME MESSAGE FROM THE PRESIDENT  
OF THE GREEK STATISTICAL INSTITUTE

Dear Colleagues, 

It is our great pleasure to welcome you to the 34th Panhellenic Statistical Conference 
held in Athens, at the Agricultural University, from 19 to 22 May, 2022. We are very 
pleased that this year’s conference will be held as an in-person event after a long period 
of suspension of all events with natural presence due to pandemic. During this difficult 
period, the Greek Statistical Institute and its collaborators continued to organize the 
Conference and other scientific events, utilizing successfully the opportunities offered 
by technology. However, as we all know, presentations, discussions and collaborations 
made in person are invaluable for the advancement of science.

The history of the Conference is long and important as it records the history of the 
science of Statistics in Greece, highlighting the new theoretical trends of recent 
decades and the problems that constantly appear in other sciences and seek solutions in 
Probabilities and Statistics. The Conference is also important because it gives chance to 
researchers to share their valuable knowledge and experience and also to young people 
who start their scientific careers with their first announcements at our Conference.

The success of the Conference all these years is a combination of the high quality of 
the research, the variety of scientific topics presented and the friendly environment 
that has been cultivated among the participants, and which is enhanced by its social 
events. Every year the Conference focuses on one topic, this year the dominant topic is 
“Statistics and Experimental Sciences”. At this point it is worth mentioning that during 
the last two years of the pandemic crisis, the need for fast and accurate analysis of 
large volumes of data has brought up the importance of Statistics which is a mature 
science with methods and tools that can be adapted to urgent problems.

I would like to thank the Conference committees that have organized the presentations, 
the special sessions, the guest lectures, and the social events and of course the 
Agricultural University that hosts the Conference. We are confident for the success of 
the Conference, and we hope that through this event, the role of Statistics in society 
and science will be further promoted.

Professor Eleftherios Angelis
President of the Greek Statistical Institute
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΕΚ ΜΕΡΌΥΣ  
ΤΗΣ ΌΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ

Αγαπητές και Αγαπητοί Σύνεδροι

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στο φιλόξενο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΓΠΑ) και σας καλωσορίζουμε στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που έχει θέμα 
Στατιστική και Πειραματικές Επιστήμες και συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Στατιστι-
κό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) και το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων (ΙσΑΠ) του 
Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΓΠΑ.

Στο πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου περιλαμβάνονται περισσότερες από 90 
ανακοινώσεις εργασιών από ευρύ φάσμα περιοχών της Στατιστικής, των Πιθανοτήτων 
και των εφαρμογών τους σε διάφορες επιστημονικές περιοχές. Επιδιώξαμε και ευελπι-
στούμε, τις μέρες διεξαγωγής του συνεδρίου, το ΓΠΑ να αποτελέσει τόπο συνάντησης 
ερευνητών από ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών. Λαμπρό, ιστορικό, παράδειγμα 
«συνάντησης» της Στατιστικής με τις πειραματικές επιστήμες, άμεσα σχετιζόμενο με το 
ΓΠΑ που φιλοξενεί το συνέδριό μας, αποτελεί το έργο του διακεκριμένου γεωπόνου 
Ιωάννη Παπαδάκη (1903-1997) και επίτιμου μέλους του ΕΣΙ (6/6/1986), ο οποίος με 
αφετηρία πειράματα βελτίωσης φυτών, ανέπτυξε μέθοδο για τη μείωση των στατιστικών 
σφαλμάτων στα γεωργικά πειράματα, γνωστή διεθνώς ως Papadakis Method. 

Οι προσκεκλημένοι μας ομιλητές κ.κ. Πέτρος Δελλαπόρτας, Καθηγητής Στατιστι-
κής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University College London, Andy 
Mauromoustakos, Professor, Agriculture Statistics Lab, University of Arkansas, Γεώρ-
γιος-Ιωάννης Νυχάς, Καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων ΓΠΑ, Πέτρος Ταραντίλης, 
Καθηγητής Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης Φυσικών Προϊόντων ΓΠΑ, με αφετηρία δια-
φορετικές επιστημονικές περιοχές, θα αναδείξουν την αμφίδρομη σχέση Στατιστικής και 
Πειραματικών Επιστημών και ιδιαιτέρως το ρόλο της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων 
στην τεκμηρίωση αιτιωδών σχέσεων. 

Με τη διοργάνωση δύο ειδικών συνεδριών προσκεκλημένων επίσης ομιλητών, επιδιώ-
κουμε το άνοιγμα του συνεδρίου, αφενός στην ευρύτερη, πέραν των στατιστικών, επι-
στημονική κοινότητα, και αφετέρου στην κοινωνία. Η ειδική συνεδρία με θέμα τη Διαχεί-
ριση Δεδομένων Μαζικής Κλίμακας, έχει στόχο να αναδείξει τις ανάγκες σε μεθοδολογι-
κά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για την ανίχνευση της νοθείας, την πιστοποίηση της 
αυθεντικότητας και την αποτίμηση της επικινδυνότητας των τροφίμων, ενώ στην ειδική 
συνεδρία με θέμα τη Στατιστική της Πανδημίας θα τεθούν επίκαιροι προβληματισμοί με 
στόχο το συνέδριο, στο μέτρο του δυνατού, να συνεισφέρει στο «άνοιγμα των επιστη-
μόνων στην Κοινωνία», ως ελάχιστη ανταπόκριση στην ανάγκη ανάδειξης της αξίας των 
εργαλείων επιστημονικής έρευνας. Ιδιαιτέρως, στην εποχή της πανδημίας στη διάρκεια 
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της οποίας αναδύθηκε το πρόβλημα της αμφισβήτησης και της έλλειψης εμπιστοσύνης 
στην επιστήμη που τόσο σοβαρούς κινδύνους εγκυμονεί για την κοινωνία. 

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η διάλεξη στη μνήμη του Θεόφιλου Κάκουλλου 
από τον διακεκριμένο καθηγητή N. Balakrishnan, McMaster University.

 Αξιοποιώντας την ευρύτατη πλέον εξοικείωση της επιστημονικής κοινότητας με τα ψηφι-
ακά περιβάλλοντα απομακρυσμένης συνεργασίας, συνεχίζουμε την προσπάθεια διεθνο-
ποίησης και εξωστρέφειας του Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, με τη συμμετοχή 20 
επιστημόνων από Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά και Ασία. Τη διεθνή διάσταση του 34ου Συ-
νεδρίου συμπληρώνει ένα σεμινάριο παρουσίασης διεθνούς-πολύγλωσσου λογισμικού 
στατιστικής, ελεύθερης χρήσης.

Οι κοινωνικές εκδηλώσεις οργανώθηκαν και αυτές σε συνάφεια με το θέμα του συνε-
δρίου, αξιοποιώντας το ακαδημαϊκό-ερευνητικό περιβάλλον του ΓΠΑ, καθώς και τους 
όμορφους και φιλόξενους χώρους του. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν ξενάγηση σε ευ-
χάριστους ανοιχτούς χώρους και Εργαστήρια διεξαγωγής πειραμάτων. Εκεί που σχεδιά-
ζονται και εγκαθίστανται τα πειράματα. Εκεί που παράγονται τα δεδομένα και αρχίζουν 
όλα για τη Στατιστική!

Θερμά ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες συνέδρους, καθώς 
και όλους τους προσκεκλημένους μας ομιλητές για τη θετική ανταπόκρισή τους. Θερμά 
επίσης ευχαριστούμε τις Πρυτανικές Αρχές του ΓΠΑ που με κατανόηση στις ανάγκες της 
διοργάνωσης και γενναιοδωρία, διευκόλυναν και στήριξαν τη διοργάνωση. Ευχαριστού-
με επίσης τους χορηγούς του συνεδρίου για την ευγενική συμμετοχή τους στην κάλυψη 
των οικονομικών δαπανών της διοργάνωσης καθώς και την Εθελοντική Ομάδα ΓΠΑ για 
τη συνδρομή της στο έργο της γραμματείας του συνεδρίου.

Ευελπιστώντας στην επιστημονική και οργανωτική επιτυχία του 34ου Πανελληνίου Συνε-
δρίου Στατιστικής σας ευχόμαστε η συμμετοχή σας στις εργασίες του να είναι ενδιαφέ-
ρουσα, εποικοδομητική και ευχάριστη! 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Γιώργος Κ. Παπαδόπουλος

Δ/ντής ΙσΑΠ/ΓΠΑ
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WELCOME MESSAGE  
FROM THE ORGANIZING COMMITTEE

Dear Colleagues,

It is our pleasure to welcome you at the Agricultural University of Athens (AUA), for the 
34th Panhellenic Statistics Conference, with main theme Statistics and Experimental 
Sciences. The Conference is organized by the Greek Statistical Institute (GSI), in 
collaboration with the Institute for Design and Analysis of Experiments (IDAE) of the 
AUA University Research Centre.

The conference proceedings include more than 90 scientific papers, which cover many 
different topics of Statistics, Probability, and their applications in multiple domains. 
We aspire this conference to be a productive meeting place for researchers from a wide 
range of scientific fields.

Our invited speakers are Petros Dellaportas, Professor of Statistics at Athens University 
of Economic and Business, and University College London, Andy Mauromoustakos, 
Professor at the Agriculture Statistics Lab at University of Arkansas, George - John 
E. Nychas, Professor of Food Microbiology at Agricultural University of Athens, and 
Petros Tarantilis, Professor of Instrumental Chemical Analysis at Agricultural University 
of Athens. They bring deep expertise in diverse scientific areas, to showcase the 
bidirectional relationship between Statistics and Experimental Sciences, with emphasis 
on the importance of Statistics and Probability on unveiling causal relations.

We strive for a Conference that will be open to the scientific community beyond 
statisticians, and to the society in general. To this end, we organize two Invited Special 
Sessions, with topics on Big Data Analysis in collaboration with food scientists, and 
on the Statistics of the Pandemic, which we expect to be of broader societal interest.

It is of special importance to us, that we will host the Theo Cacoullos Memorial Lecture, 
by Professor N. Balakrishnan, from McMaster University.

Continuing the efforts of the Greek Statistical Institute to have a panhellenic, but 
also international character, 20 scientists from Europe, USA, Canada, and Asia will 
remotely participate to invited sessions. In addition, we will host a seminar on the use 
of a multilingual open software for statistics.

We would like to sincerely thank all speakers and participants of our conference, and all 
the invited speakers for their positive response. We would also like to thank the Rector 
and the Vice Rectors of Agricultural University of Athens for their understanding, 
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generosity, and continual support. We would like to thank our sponsors for their 
financial support, and the Volunteering Team of Agricultural University of Athens for 
their contribution at the conference secretariat.

We hope that the 34th Panhellenic Statistics Conference will meet the expectations of 
all participants, offering a pleasant and fruitful experience.

On behalf of the Organizing Committee,
Georgios K. Papadopoulos

Director of IDAE/AUA
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2022 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ  
ΤΌΥ ΘΕΌΦΙΛΌΥ ΚΑΚΌΥΛΛΌΥ/2022 INAUGURAL 
THEO CACOULLOS MEMORIAL LECTURE

Balakrishnan N., Distinguished Professor, McMaster University

ΚΕΝΤΡΙΚΌΙ ΌΜΙΛΗΤΕΣ/KEYNOTE SPEAKERS

Dellaportas P., Professor, Athens University of Economics and Business, University 
College London
Mauromoustakos A., Professor, Agriculture Statistics Lab, University of Arkansas
Nychas G.I., Professor, Agricultural University of Athens
Tarantilis P., Professor, Agricultural University of Athens

ΠΡΌΣΚΕΚΛΗΜΕΝΌΙ ΌΜΙΛΗΤΕΣ/INVITED SPEAKERS 

Alzahrani A., PhD Candidate, Cardiff University
Barbu V.S., Associate Professor, University of Rouen - Normandy
Consonni G., Professor, Universita Cattolica del Sacro Cuore
Egidi L., Assistant Professor, Univesity of Trieste
Eryilmaz S., Professor, Atirim University
Gillard J., Professor, Cardiff University
Piepho H.P., Professor, University of Hohenheim
Heuchenne C., Professor, University of Liege
Jones O., Professor, Cardiff University
Marsman M., Assistant Professor, University of Amsterdam
Mukherjee A., Professor, XLRI-Xavier School of Management, XLRI Jamshedpur
Noonan J., Postdoc Researcher, Cardiff University
Ombao H., Professor, CEMSE King Abdullah University of Science and Technology
Robert C.P., Université Paris Dauphine PSL, France, Univ. of Warwick, UK
Rossell D., Visiting Professor, Universitat Pompeu Fabra & Director of GSE Barcelona 
Data Science MSC and Data Science Center
Tsui K.L., Professor, Virginia Polytechnic and State University
Trevezas S., Assistant Professor, University of Athens
Tudor C., Professor, University of Lille I & University of Paris I
Wagenmakers E.-J., Professor, University of Amsterdam
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΌΜΙΛΗΤΩΝ 
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ΌΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ A POSTERIORI  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΌΛΌΓΙΑΣ

Π. Δελλαπόρτας

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
University College London, UK

petros@aueb.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ομιλία θα παρουσιάσει μία αναδρομή στις κρίσιμες ιδέες των a 
posteriori υπολογισμών που επηρέασαν καθοριστικά την ανάπτυξη της 

εφαρμοσμένης στατιστικής και της μηχανικής μάθησης. Θα υποστηριχθεί ότι χωρίς αυτές 
τις επαναστάσεις η στατιστική δεν θα συνέχιζε να παίζει τον σπουδαίο ρόλο της στη δια-
δικασία της επιστημονικής μάθησης όπως περιγράφηκε από τον George Box. Ως επίλο-
γος, θα συζητηθούν ευκαιρίες και προκλήσεις στον χώρο της πιθανοθεωρητικής αιτιώ-
δους συμπερασματολογίας στις πειραματικές επιστήμες.

GOOD AND BAD PRACTICES WITH EXAMPLES  
FROM DESIGNS AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS

A. Mauromoustakos

Agriculture Statistics Lab, University of Arkansas
amauro@uark.edu

ABSTRACT In this talk, we will discuss several examples and issues that often 
arise during the design and analysis of experimental data. We will see 

examples of Split-Plot experiments often incorrectly analyzed as factorial CRD. We 
will see an example of a large RCBD design providing proper conclusions after ignoring 
Blocks and correctly adjusting the treatments using a Spatial Covariance structure. We 
will discuss an example where a few outliers can create a negative variance component 
and how the mixed model. We will see an example of when we probably account for 
the distribution of the response instead of assuming normality will change our overall 
conclusions. We will end with two examples from Food Science one with Functional 
Data complex analyzing nonlinear curves with functional principal components and 
utilizing newer DSD designs to optimize several factors to answer the goals of study in 
a single step with fewer runs than the classical designs.



34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής/34th Panhellenic Statistics Conference 17

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΌΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΌΦΙΜΩΝ

Γ.-Ι. Νύχας

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Ανθρώπου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

gjn@aua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επάρκεια (security), η ασφάλεια των τροφίμων (food safety) είναι 
από τις κυρίαρχες προκλήσεις στην βιομηχανίας τροφίμων που οφείλει 

να αντιμετωπιστεί εντός ενός περιβάλλοντος όπου η τεράστια τεχνολογική πρόοδος, ο 
τρόπος ζωής και οι προτιμήσεις των καταναλωτών βρίσκονται σε συνεχή ροή. 

Σ’ ότι αφορά την αποτίμηση της ασφάλειας των τροφίμων αυτή βασίζεται στην ανά-
λυση του τελικού προϊόντος μέσα από συμβατικές και χρονοβόρες μετρήσεις, μια προ-
σέγγιση που έχει σοβαρά μειονεκτήματα, κυρίως επειδή τα αποτελέσματα μας παρέχουν 
ετεροχρονισμένες πληροφορίες.

Πρόσφατα όμως η αυξανόμενη δυνατότητα χρήσης μη καταστροφικών μεθόδων (π.χ. 
φασματοσκοπία δόνησης και αισθητήρες επιφανειακής χημείας) για (i) υπέρβαση των πε-
ριορισμών της συμβατικής μικροβιολογίας τροφίμων (ii) παρακολούθηση της ποιότητας 
σε πραγματικό χρόνο, των διαδικασιών τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσί-
δας κερδίζει όλο και μεγαλύτερη προσοχή. 

Ωστόσο, ο κύριος περιορισμός των προαναφερόμενων προσεγγίσεων, δηλαδή η χρή-
ση γρήγορων μη καταστροφικών μεθόδων, σχετίζεται με δεδομένα (δομημένα ή μη) μεγά-
λης κλίμακας (big data). Η εξόρυξη γνώσης είναι εφικτή μέσω συνεργειών για την ανάλυση 
των δεδομένων (Data analytics), ενώ η διεπιστημονική προσέγγιση που προσφέρει η επι-
στήμη των δεδομένων (Data Science), αξιοποιεί στο έπακρο την παραγόμενη πληροφο-
ρία, π.χ. δημιουργώντας νέους αλγόριθμους, οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων κτλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι προσεγγίσεις είναι ελάχιστες στην βιομηχανία τροφί-
μων, σε σχέση με άλλους τομείς. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι μια προσπάθεια 
γνωστοποίησης της ανάγκης εφαρμογής της επιστήμης των δεδομένων και να αναζητήσει 
συνέργειες που θα προσφέρουν λύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα γενικότερα.
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΌΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΩΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΌ»  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΩΝ  
ΑΥΘΕΝΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΡΌΦΙΜΩΝ

Π.Α. Ταραντίλης

Εργαστήριο Χημείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, 
Σχολή Επιστημών Τροφίμων & Διατροφής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ptara@aua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι καταναλωτές πάντα ήθελαν να γνωρίζουν την προέλευση και την σύ-
σταση των τροφίμων, καθώς και ότι είναι ασφαλή για κατανάλωση, και 

είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον για ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα τε-
λευταία χρόνια, οι αναφορές περί υποκατάστασης με προϊόντα υποδεέστερης ποιότητας, 
αύξησαν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την Ποιότητα και την Αυθε-
ντικότητα των τροφίμων. Η ταυτοποίηση της αυθεντικότητας των τροφίμων είναι η δια-
δικασία με την οποία επαληθεύεται ότι ένα τρόφιμο ανταποκρίνεται με την περιγραφή της 
ετικέτας του. Ο προσδιορισμός της αυθεντικότητας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προ-
σεγγίσεων/τεχνικών ελέγχου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/625/ΕΕ η δήλωση αυ-
θεντικότητας των τροφίμων ελέγχεται πλέον εργαστηριακά. Τα εργαστηριακά δεδομένα 
των χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών αναλύσεων των τροφίμων αποτελούν το 
«δακτυλικό αποτύπωμά» τους, το οποίο από μόνο του, πολλές φορές, δεν μπορεί να 
δώσει απάντηση στον προσδιορισμό της αυθεντικότητας των τροφίμων παρά μόνο σε 
συνδυασμό με εργαλεία «χημειομετρίας» – Chemometrics, δηλαδή εφαρμογή της στατι-
στικής στην Αναλυτική Χημεία. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Esteki, M., Simal-Gandara, J., Shahsavari, Z., Zandbaaf, S., Dashtaki, E., & Vander Heyden, Y. 

(2018). A review on the application of chromatographic methods, coupled to chemomet-
rics, for food authentication. Food Control, 93, 165-182.

Benlamaalam, S, Chigr, M, Hirri, A, Auhmani, A, & Mbarki, M. (2015). Characterization and dis-
crimination of virgin olive oils from different moroccan geographical areas using MIR spec-
troscopy coupled to chemometric methods. International Journal of Science and Research, 
4, 2443-2448.

Reid, L.M., O’Donnel, C.P., & Downey, G. (2006). Recent technological advances for the de-
termination of food authenticity. Trends in Food Science & Technology, 17, 344–353.
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ACCELERATED LIFE TESTING OF ONE-SHOT DEVICES:  
DATA COLLECTION AND ANALYSIS

N. Balakrishnan

Distinguished University Professor, McMaster University, Canada
bala@mcmaster.ca

ABSTRACT In this talk, I will explain the problem of one-shot device testing 
analyses. After giving some motivating data sets, I will describe 

different methods of inference and also detail inferential methods and optimal designs 
under constant-stress (CSALT) and step-stress (SSALT) accelerated tests. Several real-
life examples and simulation results will be presented to illustrate all the models and 
inferential methods described.
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ΠΡΌΣΚΕΚΛΗΜΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

SPECIAL INVITED SESSIONS

21



Στατιστική και Πειραματικές Επιστήμες/Statistics and Experimental Sciences22

Η ΣΥΜΒΌΛΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Συντονιστής: Ν. Δεμίρης
ΟΠΑ, nikos@aueb.gr

Θα γίνει περιγραφή των στατιστικών τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυ-
ση των δεδομένων της Επιδημίας του Κορονοϊού. Δύο ομιλίες θα επικεντρωθούν στην 
ανάλυση των δεδομένων απουσία τεχνικών πειραματικού σχεδιασμού ενώ μία ομιλία θα 
εστιάσει στη στατιστική πλευρά της ανάλυσης των σχετικών κλινικών δοκιμών. Επίσης, οι 
τρεις ομιλίες θα περιγράψουν μεθοδολογία για τη σύνθεση διαφορετικών πηγών πληρο-
φορίας, συχνά ελεύθερα διαθέσιμης.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Β. Σύψα, ΕΚΠΑ, vsipsa@med.uoa.gr 
Γ. Τουλούμη, ΕΚΠΑ, gtouloum@med.uoa.gr 
Α. Χατζηλένα, Παν. Μπρίστολ, a.chatzilena@bristol.ac.uk

WET LAB VS DRY LAB SCIENTISTS:  
ΑΝΤΙΠΑΛΌΙ Η ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ? ΒΙΌ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΚΑΙ BΙΌ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠO ΤΌ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΌ ΣΤΌΜΑΧΙ

Συντονιστής: Π.Ν. Σκανδάμης
Γεωπονικό Παν. Αθηνών, pskan@aua.gr

Η γεωπονική επιστήμη στηρίζεται εν πολλοίς στη συλλογή δεδομένων και την παρα-
μετροποίηση των διεργασιών για την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση αγροτικών 
 προϊόντων. Ένεκα της τεχνολογικής προόδου στην κατασκευή αναλυτικών οργάνων, κα-
θώς και της διεπιστημονικής σύγκλισης (“multi/inter-disciplinary” ή “systems thinking”), 
οι μοντέρνες τεχνικές μικροβιολογικής και χημικής ανάλυσης παρέχουν τη δυνατότητα 
συλλογής δεδομένων μαζικής κλίμακας (big data), υψηλής ευαισθησίας και μεγάλης 
 διακριτικής ικανότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαρακτηρισμός των βιολογικών συστημάτων 
πλέον γίνετwαι με «ομικές» τεχνολογίες (“omic era”), που αποτυπώνουν το «όλον» ως 
συνισταμένη των επί μέρους συστατικών του. Η στατιστική επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων (decision support) μετατρέποντας δεδο-
μένα σε «σοφία». Μία μεμονωμένη παρατήρηση είναι μετέωρη και ενδεχομένως δυσερ-
μήνευτη. Η αναγνώρισή της όμως ως μέρος μία πλειάδας συναφών παρατηρήσεων που 
αποτυπώνουν τη μεταβολή ενός βιολογικού συστήματος αποκρινόμενου στη διακύμαν-
ση ενός πειραματικού παράγοντα, μπορεί να αναδείξει ένα υφέρπον «πρότυπο» (pattern 
recognition), χρήσιμο για το χαρακτηρισμό ενός τροφίμου ως προς την ποιότητα και την 
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ασφάλειά του. Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-πληροφορικής ανάλυσης είναι ικανές να περι-
γράψουν συμπεριφορές τροφιμογενών μικροοργανισμών και να συσχετίσουν δεδομένα 
πολύ-υπερ/φασματικής «απεικόνισης» (στο ορατό ή στο [εγγύς]- υπέρυθρο), χημείας, μι-
κροβιώματος ή γενετικού αποτύπωματος ενός προϊόντος, με την προέλευση των πρώτων 
υλών και την παρουσία ανεπιθύμητων προσμίξεων, ή βιολογικών και χημικών κινδύνων. 
Τέλος, η αποτίμηση της επικινδυνότητας από την κατανάλωση ενός τροφίμου, απηχεί 
την επίδραση όχι μόνο των μέσων συνθηκών συντήρησης και επεξεργασίας τροφίμων 
(deterministic approach) που απαντώνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τη στοχα-
στικότητά τους (variability/uncertainty), συμπεριλαμβανομένων των σπανιότερων αλλά 
πλέον επικίνδυνων συνθηκών που ευθύνονται εν τέλει για την πρόκληση τροφιμογενών 
δηλητηριάσεων (“the ‘devil’ is at the tail of the distribution”). Η παρούσα συνεδρία θα 
πραγματευτεί τα ανωτέρω μέσω αντιπροσωπευτικών περιπτωσιολογικών μελετών εφαρ-
μογής των state-of-the art γραμμικών και μη γραμμικών τεχνικών πολύ-μεταβλητής ανά-
λυσης για την ανίχνευση της νοθείας, την αυθεντικότητα και την αποτίμηση της επικινδυ-
νότητας των τροφίμων.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Α. Βολουδάκης, avoloud@aua.gr
Ε.Ζ. Πανάγου, ΓΠΑ, stathispanagou@aua.gr
Κ. Παπαδημητρίου, kostas.papadimitriou@gmail.com
Π.-Κ. Ρεβέλου, ΓΠΑ, p.revelou@aua.gr
Π.Ν. Σκανδάμης, ΓΠΑ, pskan@aua.gr
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚA
(σε αλφαβητική σειρά)

ABSTRACTS IN GREEK
(in alphabetical order)
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Η ΒΙΒΛΙΌΘΗΚΗ ΤΗΣ R SURVEY DATA QUALITY

Ι. Ανδρεάδης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
john@polsci.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιβλιοθήκη της R Survey Data Quality (SDQ) αποτελείται από ένα 
σύνολο συναρτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

έλεγχο της ποιότητας δεδομένων που συλλέχθηκαν με χρήση (κυρίως διαδικτυακών) 
ερωτηματολογίων. Οι έλεγχοι αυτοί είναι χρήσιμοι, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται απευθείας από τους συμμετέχοντες (χωρίς 
τη μεσολάβηση συνεντευκτή) καθώς, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ακόμα και οι συμμε-
τέχοντες που αρχικά απαντούν στο ερωτήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μπορεί στη συ-
νέχεια –ιδίως όταν το ερωτηματολόγιο είναι αρκετά μεγάλο– να κουραστούν και να δί-
νουν λιγότερο προσεκτικές απαντήσεις. Η ποιότητα των απαντήσεων μπορεί να είναι 
ακόμα χειρότερη στις περιπτώσεις που κάποιοι συμμετέχουν στην έρευνα είτε γιατί αυτό 
είναι υποχρεωτικό, είτε γιατί ενδιαφέρονται περισσότερο για την όποια ανταμοιβή μπο-
ρεί να προσφέρεται για τη συμμετοχή τους στην έρευνα και λιγότερο για τη θεματική 
του ερωτηματολογίου. 

Η βιβλιοθήκη της R SDQ βασίζεται σε ένα σύνολο δεικτών που σύμφωνα με τη βι-
βλιογραφία μπορεί να υποδηλώνουν χαμηλή ποιότητα των αντίστοιχων απαντήσεων. 
Ανάμεσα στους δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι το σύνολο των ερωτήσεων που 
δεν απαντήθηκαν (item non-response), το σύνολο των ουδέτερων ή/και μη ουσιαστι-
κών απαντήσεων (π.χ. ούτε συμφωνώ – ούτε διαφωνώ), διάφορα μοτίβα απαντήσεων 
όπως η επιλογή της ίδιας απάντησης στο σύνολο των ερωτήσεων που εμφανίζονται σε 
ένα  ενιαίο πλαίσιο (straight – lining) και ο υπερβολικά σύντομος χρόνος για την ανά-
γνωση της ερώτησης και την επιλογή της σχετικής απάντησης σε σχέση με το μέγεθος 
του κειμένου της αντίστοιχης ερώτησης. Η βιβλιοθήκη της R SDQ, δίνει τη δυνατότητα 
συνδυασμού των δεικτών, έτσι ώστε οι ερευνητές που συλλέγουν δεδομένα με τη χρήση 
(διαδικτυα κών) ερωτηματολογίων να μπορούν να αποφασίσουν ποιες από τις περιπτώ-
σεις είναι τόσο χαμηλής ποιότητας ώστε είναι καλύτερο να αφαιρεθούν από το τελικό 
σύνολο δεδομένων.



34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής/34th Panhellenic Statistics Conference 27

ΧΑΡΤΌΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΌΚΌΜΙΚΩΝ 
ΦΥΤΩΝ ΑΠΌ ΔΌΡΥΦΌΡΙΚΑ ΠΌΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΌΜΕΝΑ

Α. Αντωνόπουλος1, Ο. Γούναρη2, Π. Χαριζάνης1, Κ. Καράντζαλος2

1Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, ΓΠΑ 
2Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης ΕΜΠ

antonopoulos@aua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μελισσοκομία είναι πολύ σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παρα-
γωγής καθώς στην Ελλάδα διατηρούνται σήμερα πάνω από 2.000.000 

μελίσσια, από περίπου 20.000 μελισσοκόμους και παράγονται 15 με 20.000 τόνοι μέλι 
ετησίως. Για τη βέλτιστη παραγωγή μελιού οι μελισσοκόμοι πρέπει να μεταφέρουν δυνατά 
και υγιή μελίσσια σε μια περιοχή με καλή μελιτοφορία. Για να είναι πιο εύκολη η απόφαση 
του μελισσοκόμου για μία μεταφορά πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα μελισσοκομικά φυτά 
μιας περιοχής, πού είναι αυτά, πόσα είναι, αν παράγουν μέλι και πόσα άλλα μελίσσια έχει η 
περιοχή σε σχέση με τις δυνατότητές της. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μεθο-
δολογία για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας χαρτογράφησης βασικών δασικών με-
λισσοκομικών φυτών που καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις στην ελληνική επικράτεια (Πεύκα, 
Έλατα, Βελανιδιές) και από αυτά παράγεται περισσότερο από το 60% του ελληνικού με-
λιού. Πραγματοποιήθηκε επεξεργασία ετήσιων δορυφορικών δεδομένων μέσης χωρικής 
ανάλυσης. Συγκεκριμένα, μετά την προ-επεξεργασία των δεδομένων, τα χωροχρονικά δε-
δομένα μετατρέπονται σε φασματικούς υπερκύβους που περιλαμβάνουν όλα τα φασματικά 
κανάλια και τους φασματικούς δείκτες για όλες τις ημερομηνίες λήψης. Στη συνέχεια, γίνε-
ται επιβλεπόμενη ταξινόμηση με εκτεταμένη εκπαίδευση μηχανών μάθησης και παραγωγή 
χαρτών σε επιλεγμένα επίπεδα κατηγοριών. Τα αποτελέσματα με βάση την ποσοτική αξιο-
λόγηση οδήγησαν σε συνολική ακρίβεια ταξινόμησης πάνω από 80%.

ΤΌ ΌΜΌΓΕΝΕΣ ΜΑΡΚΌΒΙΑΝΌ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΤΌΥ ΧΡΌΝΌΥ  
ΜΕ ΤΥΧΑΙΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΕΣ. ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΌΥΡΑΣ 

ΜΕ ΤΥΧΑΙΌ ΑΡΙΘΜΌ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ 

Γ. Βασιλειάδης

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
gvasiliadis@uowm.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αρχικά το ομογενές Μαρκοβιανό 
σύστημα (ΟΜΣ) διακριτού χρόνου με τυχαίες χωρητικότητες στις κατα-

στάσεις του. Πρόκειται για ένα κλειστό ΟΜΣ διακριτού χρόνου, μεγέθους Ν  Ν, στο 
οποίο θεωρούμε ότι κάθε κατάσταση i  του χώρου καταστάσεων S={1,2,…,k}, παρου-
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σιάζει σε κάθε χρονική στιγμή t  N μία πεπερασμένη χωρητικότητα C
i
(t), i=1,2,…,k η 

οποία είναι τυχαία μεταβλητή με τιμές στο σύνολο {0,1,2,…,N } και γνωστή κατανομή. Η 
μελέτη της συμπεριφοράς του συστήματος αυτού στην εξέλιξη του χρόνου, γίνεται με τη 
βοήθεια αναδρομικών σχέσεων για τις παραγοντικές ροπές των μεγεθών των καταστά-
σεων. Στη συνέχεια το γενικό αυτό μοντέλο χρησιμοποιείται για να μελετήσουμε ένα σύ-
στημα αναμονής διακριτού χρόνου στο οποίο το πλήθος των διαθέσιμων εξυπηρετητών 
δεν είναι σταθερό σε κάθε χρονική στιγμή. Για το υπό μελέτη σύστημα αναμονής θεω-
ρούμε ότι τόσο οι αφίξεις όσο και οι εξυπηρετήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη 
γεωμετρική κατανομή και το πλήθος των πελατών σε κάθε χρονική στιγμή δεν μπορεί να 
ξεπεράσει ένα πεπερασμένο αριθμό πελατών N. Όσον αφορά το πλήθος των εξυπηρετη-
τών του συστήματος, θεωρούμε ότι είναι s  N, s ≥ 2. Σε κάθε χρονική στιγμή όμως κάθε 
ένας από τους εξυπηρετητές έχει μία σταθερή πιθανότητα θ να μην είναι ενεργός (να είναι 
χαλασμένος) για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με τη βοήθεια ενός ΟΜΣ διακριτού 
χρόνου με δύο καταστάσεις και τυχαίες χωρητικότητες, εξετάζεται η συμπεριφορά του 
μεγέθους αυτού του συστήματος αναμονής στην εξέλιξη του χρόνου.

ΜΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Π. Βλιώρα, Γ. Ψαρράκος

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
pvliora@unipi.gr, gpsarr@unipi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα σταθμισμένα ασφάλιστρα βασίζονται στη θεωρία χρησιμότητας και 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατασκευή στρεβλών ασφαλίστρων. Σε 

αυτή την εργασία, προτείνουμε ένα ασφάλιστρο για έναν τυχαίο κίνδυνο και διερευνού-
με μείξεις και φαινόμενα ελαστικότητας μεταξύ σταθμισμένων ασφαλίστρων με το καθα-
ρό ασφάλιστρο. Μελετάμε συνδέσεις γνωστών ασφαλίστρων με την βοήθεια συναρτή-
σεων βάρους, τα αποτελέσματα επαληθεύονται σε κατανομές απώλειας και η ελαστικότη-
τα των ασφαλίστρων παρουσιάζεται σε γραφικές παραστάσεις.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Furman, E., & Zitikis, R. (2008). Weighted premium calculation principles. Insurance: Mathemat-

ics and Economics, 42, 459-465.
Goovaerts, M., Dhaene, J., & Kaas, R. (2001). Risk measures, measures for insolvency risk and 

economical capital allocation. Review of Business and Economic Literature, XLVI, 4, 545-562.
Psarrakos, G., Toomaj, A. & Vliora, P. (2022). A family of variability measures based on the cu-

mulative residual entropy and distortion functions. Submitted for publication.
Sendov, H., Wang, Y., & Zitikis, R. (2011). Log-supermodularity of weight functions, ordering 

weighted losses, and the loading monotonicity of weighted premiums. Insurance: Mathe-
matics and Economics, 48, 257-264.
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ΔΕΔΌΜEΝΑ ΜΕΓAΛΗΣ ΚΛIΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚH  
ΑΣΦAΛΕΙΑ ΤΡΌΦIΜΩΝ - Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΌΓΕΝΌYΣ  

ΦΥΤΙΚHΣ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ

Α. Βολουδάκης

Εργ. Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού, ΓΠΑ
avoloud@aua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρωτογενής φυτική παραγωγή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ύπαρξη φυτοπαθογόνων και εχθρών των καλλιεργειών που μειώνουν 

την παραγωγή κατά 20% περίπου. Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται και τον ανθρώπι-
νο πληθυσμό να αυξάνεται με γοργό ρυθμό, ο έλεγχος των φυτοπαθογόνων και εχθρών 
εξασφαλίζει τη διατροφική ασφάλεια του ανθρώπου στη Γη. Μέθοδοι ομικών τεχνολο-
γιών (γενωμικής, μεταγραφομικής, πρωτεομικής, μεταβολομικής και τελευταία φαινομι-
κής) παράγουν δεδομένα μεγάλης κλίμακας, η ενδελεχής μελέτη των οποίων σε γενετικό/
μοριακό επίπεδο είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ελέγχου 
των φυτοπαθογόνων. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης νέων παθο-
γόνων (π.χ. ιών) ή μεταλλαγμένων παραλλαγών ήδη υπαρχόντων παθογόνων, άλλων 
παθογόνων μη- ή δύσκολο-καλλιεργούμενων (π.χ. φυτοπλάσματα), αλλά και ωφέλιμων 
μικροοργανισμών (φυτικό μικροβίωμα). Η έγκαιρη και ακριβής ανίχνευση φυτοπαθογό-
νων (τα οποία μερικές φορές δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία) βοηθά στη μείω-
ση της εξάπλωσης των φυτοπαθογόνων από χώρα σε χώρα ή σε άλλη περιοχή μίας χώ-
ρας. Επίσης, γίνεται δυνατή η μελέτη φυσιολογικών μοριακών μηχανισμών του φυτού-ξε-
νιστή όπως είναι ο μηχανισμός ελέγχου της έκφρασης των γόνων των ευκαρυωτικών 
οργανισμών, ο οποίος έχει ονομαστεί RNA σιώπηση (RNA silencing, RNAi). Με τη χρή-
ση τεχνολογιών νέας γενεάς αλληλούχησης (next generation sequencing [NGS]) έγινε 
δυνατή η μελέτη μικρών-σε-μέγεθος RNA όπως είναι τα siRNAs (μικρά παρεμποδίζοντα 
RNAς) και τα miRNAs (μικρά RNAς) κ.ά., τα οποία εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση φυ-
τού-παθογόνου. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες γίνεται εκμετάλλευση του μηχανισμού 
RNAi για τον έλεγχο φυτοπαθογόνων ιών στο μέτα-μεταγραφικό επίπεδο (post-
transcriptional RNA silencing) μέσω της αποδομήσεως των γενωμάτων τους, χάρη στην 
αλληλούχηση των siRNAs. Οι μελέτες αυτές έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων μεθό-
δων καταπολέμησης των εχθρών των φυτών (ιών, μυκήτων, εντόμων, νηματωδών), οι 
οποίες είναι αλληλουχίας-εξειδικευμένες και συμβαδίζουν με την Πράσινη Συμφωνία της 
Ε.Ε. για τη μείωση της χρήσεως των αγροχημικών στη γεωργία, προτείνοντας μια βαθιά 
μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Στις αναλύσεις αυτές βοηθά η ύπαρξη πλη-
θώρας γενωμικών δεδομένων και η ανάπτυξη βιοπληροφορικών εργαλείων, τα οποία με 
την πάροδο του χρόνου γίνονται πιο φιλικά στη χρήση τους από μη ειδικούς. Στο άμεσο 
μέλλον, με την ανίχνευση των μεθόδων της διαδικασίας π.χ. μεθυλιώσεως DNA, που δι-
αμεσολαβείται από τα μικρά-σε-μέγεθος RNA, θα γίνει δυνατός ο κατά βούληση μετα-
γραφικός έλεγχος (transcriptional RNA silencing) της έκφρασης των γόνων των φυτών. 
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Με τη διαδικασία αυτή θα επιτευχθεί η δημιουργία επιγενετικά-τροποποιημένων φυτών, 
τα οποία δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(genetically modified Organisms [GMOs]). 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΜΌΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΌΝ ΚΑΘΌΡΙΣΜΌ  
ΤΌΥ ΜΌΡΙΑΚΌΥ ΠΡΌΦΙΛ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΑΞΌΥ*

Μ. Γανοπούλου1, Α. Μπούτσικα2, Μ. Μιχαηλίδης3, Ι. Μελλίδου2,  
Α. Δαλακούρας2, Χ. Μπαζάκος2, Θ. Μωυσιάδης2, Λ. Αγγελής1, 

Ι. Γανόπουλος2, Α. Ξανθοπούλου2

1Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ
2Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-Δήμητρα

3Εργαστήριο Δενδροκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ
marigano@csd.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη μελέτη αυτή εξετάστηκε για πρώτη φορά ο κόνδυλος της πατάτας 
Νάξου, με τη χρήση πολύ-ομικών (multi-omics) δεδομένων (πρωτεϊνι-

κά, γονιδιακά, επίπεδο μεθυλίωσής), με στόχο να διαμορφωθεί το μοριακό προφίλ της. 
Χρησιμοποιήθηκε ο υπό-περιορισμούς PC αλγόριθμος (Spirtes, Glymour, & 

Scheines, 2000) που εξετάζει αν διατηρείται η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών δεδομέ-
νων όλων των υποσυνόλων των υπολοίπων μεταβλητών, για την αναζήτηση αιτιατών 
σχέ σεων μεταξύ των πρωτεϊνικών επιπέδων, της έκφρασης των γονιδίων και των επι-
πέδων μεθυλίωσής τους. Η δομή των αιτιατών σχέσεων αποτυπώθηκε με χρήση κατευ-
θυνόμενων, ακυκλικών, γραφημάτων (DAGs). Διαπιστώθηκε ότι η κατεύθυνση των αι-
τιατών σχέσεων που εντοπίστηκαν ήταν άμεσα συνδεδεμένη με βιολογικές λειτουργίες 
στην πατάτα. Βρέθηκε ότι μία Plasma membrane-associated cation-binding protein 1, 
που σχετίζεται με αυξημένη αντοχή σε βιοτικές/αβιοτικές καταπονήσεις, επηρεάζεται από 
την L-ascorbate peroxidase (συνδέεται με προστασία του υπεροξειδίου του υδρογόνου 
στους κονδύλους της πατάτας κατά την ψυχρή αποθήκευση) και την Chaperone protein 
ClpB4, που συνδέεται με την αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Spirtes, P., Glymour, C., & Scheines, R. (2000). Causation, Prediction, and Search. MIT Press: 

Cambridge, MA, USA.

*Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ανάδειξη των ποιοτικών και δια-
τροφικών χαρακτηριστικών της πατάτας Νάξου με ομικές τεχνολογίες» της πρόσκλησης «Ενίσχυση σχεδίων 
έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 3437 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-
2020».
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ 
ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Κ. Γεωργίου1, Κ. Χαρμάνας1, Ν. Μήττας2., Ε. Αγγελής1

1Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
2Τμήμα Χημείας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

konsgeor@csd.auth.gr, kcharman@csd.auth.gr, nmittas@chem.ihu.gr, lef@csd.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατοχύρωση μίας πατέντας ευρεσιτεχνίας αποτελεί σημαντικό κομμά-
τι της ιδιοκτησίας ενός προϊόντος, μίας μεθοδολογίας ή ενός λογισμι-

κού. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ραγδαία άνοδος του κλάδου της 
Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) έχοντας ως αποτέλεσμα την αυξημένη ανάγκη 
των εταιρειών για την κατοχύρωσή σύνθετων ευρεσιτεχνιών. Στην παρούσα εργασία 
 διεξάγουμε μία ανάλυση πατεντών (patent analysis) οι οποίες αναφέρονται σε μεθό-
δους Μηχανική Μάθησης, αντλώντας δεδομένα από το Γραφείο Κατοχύρωσης Πατε-
ντών των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO). Τα δεδομένα έχουν τη μορφή οργανωμένου 
κειμένου με χρήσιμη περιγραφική πληροφορία, όπως τα έτη καταχώρησης και παραχώ-
ρησης, οι εφευρέτες, ο κάτοχος κ.α. καθώς και κειμενική πληροφορία όπως ο τίτλος και 
η περίληψη. Οι διασυνδέσεις της πατέντας με άλλες σχετικές ευρεσιτεχνίες παρουσιάζο-
νται μέσω των αναφορών της (citations). Αξιοποιώντας αυτή την πληροφορία, εφαρμό-
σαμε τεχνικές Περιγραφικής Στατιστικής για τα κύρια δημογραφικά στοιχεία. Επιπλέον, 
χρησιμοποιήσαμε Ανάλυση Δικτύων για να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση των πατε-
ντών και να εντοπίσουμε θεματικές περιοχές. Στα αποτελέσματα παρουσιάζουμε τις κύ-
ριες εταιρίες που κατέχουν πατέντες Μηχανικής Μάθησης και την χρονική εξέλιξη των 
πατεντών. Επίσης, ανακαλύπτουμε τις τεχνολογίες και τις εταιρίες με τη μεγαλύτερη επιρ-
ροή. Τέλος, εξάγουμε τα τεχνολογικά πεδία που πραγματεύονται οι πατέντες και κατά 
πόσο συμφωνούν με τις τελευταίες εξελίξεις του πεδίου. Με τα ευρήματα της έρευνας 
μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τις τάσεις, τις κύριες τεχνολογίες και τις προ-
κλήσεις του πεδίου της Μηχανικής Μάθησης αλλά και το πως οι εφαρμογές της αντανα-
κλώνται στις σχετικές πατέντες. Από την πλευρά των επιχειρήσεων τεχνολογίας, τα ευ-
ρήματα προσφέρουν κατευθυντήριες γραμμές σε σημαντικά στάδια του στρατηγικού 
πλάνου των εταιρειών, όπως η ανακάλυψη υποσχόμενων τεχνολογιών και η ανίχνευση 
των κύριων ανταγωνιστών.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΌΛΌΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ ΣΤΌΝ ΒΙΌΛΌΓΙΚΌ 
ΚΥΚΛΌ ΤΌΥ MARCHALINA HELLENICA 

Σ. Γούναρη1, Ν. Προύτσος2, Χ. Ε. Ζώτος3, Σ.Δ. Δαφνής3, Γ.Κ. Παπαδόπουλος3

1Εργ. Μελισσοκομίας, Ινστ. Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
2Εργ. Δασικής Οικολογίας και Υδρολογίας, Ινστ. Μεσογειακών  

και Δασικών Οικοσυστημάτων, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
3Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

sgounari@fria.gr, np@fria.gr, szwtos@aua.gr, sdafnis@aua.gr, gpapadop@aua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποτελεί το πρώτο μέρος μιας ερευνητικής συνεργα-
σίας, η οποία αποσκοπεί στη συστηματική μελέτη των μελιτογόνων εντό-

μων και της επίδρασης κρίσιμων παραγόντων (κλίμα, χειρισμοί των μελισσοκόμων, φαινο-
λογία των εντόμων) στην παραγωγή μελιού προερχόμενου από μελίτωμα. Το 70% της ετή-
σιας ελληνικής παραγωγής μελιού προέρχεται από μελίτωμα και το πιο σημαντικό μελιτογό-
νο έντομο στην Ελλάδα είναι το Marchalina hellenica, το οποίο παρασιτεί στα πεύκα. Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τα πρώτα αποτελέσματα εστιάζοντας στην επίδραση των 
μετεωρολογικών παραγόντων αφ’ ενός στον βιολογικό κύκλο του Marchalina hellenica 
και αφ’ ετέρου στην παραγωγή μελιού από το μελίσσι. Για την επίδραση στον βιολογικό 
κύκλο του εντόμου συνδυάστηκαν μοντέλα διατακτικής παλινδρόμησης με τη θεωρία ροών 
για να διερευνηθεί η επίδραση των κρύων ημερών και περιόδων του Φεβρουαρίου, στον 
κύκλο ζωής του εντόμου. Όσον αφορά στη παραγωγή μελιού η διερεύνηση επιχειρήθηκε 
μέσω συσχετίσεων των ημερήσιων ρυθμών παραγωγής με θερμοκρασιακές (ημερήσια θερ-
μοκρασία και το ημερήσιο θερμομετρικό εύρος) και υγρασιακές (σχετική υγρασία, τάσεις 
υδρατμών, έλλειμα πίεσης υδρατμών στην ατμόσφαιρα) παραμέτρους αλλά και την ανεμο-
ταχύτητα, εντοπίζοντας ταυτόχρονα την σημαντικότητα των μεταξύ τους σχέσεων.

ΔΙΩΝΥΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΌΜΗ ΤΑΞΗΣ K ΣΕ ΤΡΌΠΌΠΌΙΗΜΕΝΗ  
ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΚΌΛΌΥΘΙΑ 

Σ.Δ. Δαφνής1, Μ.Β. Κούτρας2, Φ.Σ. Μακρή3

1Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

3Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
sdafnis@aua.gr, mkoutras@unipi.gr, makri@math.upatras.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ας θεωρήσουμε μία ακολουθία από n δίτιμες δοκιμές (σήματα). Ένας 
μετρητής καταγράφει επιτυχίες, αλλά κάθε φορά που καταγράφεται μια 

επιτυχία ο μετρητής κλειδώνει για ένα συγκεκριμένο αριθμό δοκιμών που ακολουθούν 
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την καταγραφή. Στην περίπτωση αυτή, η παρατηρούμενη ακολουθία μετατρέπεται σε μια 
ακολουθία εξαρτημένων δοκιμών με άνισες πιθανότητες επιτυχίας, ακόμα και στην περί-
πτωση που η αρχική ακολουθία αποτελείται από ανεξάρτητες και ισόνομες δοκιμές. Στην 
παρούσα εργασία μελετάμε την κατανομή του αριθμού των μη-επικαλυπτόμενων ροών 
μήκους k που καταγράφονται από το μετρητή μετά την ολοκλήρωση των n σημάτων. 
Ονομάζουμε τη νέα κατανομή, τροποποιημένη διωνυμική κατανομή τάξης k και περιγρά-
φουμε μερικές εφαρμογές της. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Δίτιμες δοκιμές, ροή, μετρητής, Μαρκοβιανή αλυσίδα.

Η ΚΑΤΑΝΌΜΗ ΤΌΥ ΣΥΝΌΛΙΚΌΥ ΑΡΙΘΜΌΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ  
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΡΌΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΕΝΌΥ ΜΗΚΌΥΣ

Σ.Δ. Δαφνής1, Φ.Σ. Μακρή2

1Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

sdafnis@aua.gr, makri@math.upatras.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία επεκτείνουμε τον ορισμό της ασθενούς ροής σε 
ακολουθίες δίτιμων δοκιμών, ώστε μία ασθενής ροή να περιλαμβάνει 

έναν ελάχιστο και ένα μέγιστο αριθμό επιτυχιών. Θεωρώντας n δίτιμες δοκιμές, μελετάμε 
την κατανομή του συνολικού αριθμού των επιτυχιών σε όλες τις ασθενείς ροές του προ-
αναφερόμενου τύπου που έχουν καταμετρηθεί. Η μελέτη μας προϋποθέτει κατάλληλη γε-
νίκευση της μεθόδου εμφύτευσης σε Μαρκοβιανή αλυσίδα. Πιο συγκεκριμένα, απαιτεί 
την εισαγωγή και τη μελέτη της οικογένειας των εμφυτεύσιμων μεταβλητών επιστρέψιμου 
- πολυωνυμικού τύπου. Η νέα αυτή οικογένεια γενικεύει οικογένειες εμφυτεύσιμων μετα-
βλητών, οι οποίες έχουν μελετηθεί εκτεταμένα στη βιβλιογραφία. Παρουσιάζουμε εφαρ-
μογή της νέας κατανομής στη Γεωπονία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Δίτιμες δοκιμές, Μαρκοβιανή αλυσίδα, Εμφυτεύσιμες μεταβλητές επιστρέψιμου - πολυωνυμικού 
τύπου, Γεωπονία.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ORDER-OF-ADDITION

Χ. Ευαγγελάρας 

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
hevangel@unipi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε πειράματα Order-of-addition, ο πειραματιστής στοχεύει στον εντο-
πισμό της βέλτιστης σειράς «ανάμειξης» των συστατικών, ώστε να βελ-

τιστοποιηθεί η προς διερεύνηση απόκριση. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε αποδοτι-
κούς σχεδιασμούς που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, όπως οι Paired-Wise 
Ordering (PWO) και οι minimum point Paired-Wise Ordering σχεδιασμοί. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Order-of-addition, Paired wise ordering, D-efficiency.

DEFINITIVE SCREENING ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΙ ΚΑΙ ΠΡΌΒΌΛΙΚΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

Χ. Ευαγγελάρας, Β. Τραπουζανλής

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
trapouv@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι σχεδιασμοί κρησαρίσματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε πειραματικές 
καταστάσεις στις οποίες ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων πρέπει να 

μελετηθεί για πιθανές σημαντικές επιδράσεις στη μεταβλητή απόκρισης που ενδιαφέρει, αλ-
λά το πλήθος των πειραματικών δοκιμών που πρέπει να εκτελεστούν είναι περιορισμένο. 
Συνήθως, η διαδικασία κρησαρίσματος αξιολογεί μόνο τις κύριες επιδράσεις των παραγό-
ντων και καταλήγει στην αναγνώριση ενός μικρού αριθμού παραγόντων που τελικά φαίνε-
ται να έχει σημαντικές επιδράσεις στην απόκριση. Μετά την αναγνώριση αυτών των σημα-
ντικών παραγόντων, ο αρχικός σχεδιασμός «προβάλλεται» σε μικρότερες διαστάσεις, με 
στόχο τη μελέτη και την αναγνώριση σημαντικών αλληλεπιδράσεων αυτών των παραγό-
ντων με τη χρήση του σχεδιασμού «προβολή». Είναι επιθυμητό λοιπόν, η διαδικασία κρη-
σαρίσματος να γίνεται με τη χρήση ενός σχεδιασμού με καλές προβολικές ιδιότητες. 

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε αποδοτικούς σχεδιασμούς κρησαρίσματος με 
τρία επίπεδα [τους Definitive Screening Designs (DSD)] με τους οποίους είναι δυνατή 
η μελέτη των επιδράσεων k παραγόντων (k ≤ 16) χρησιμοποιώντας 2k+1 πειραματικές 
εκτελέσεις, και μελετάμε τις προβολικές τους ιδιότητες σε 2, 3 και 4 διαστάσεις. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Definitive Screening Designs, Προβολικές ιδιότητες.
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ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΌΦΙΚΗΣ ΠΡΌΣΘΗΚΗΣ ΦΛΑΒΌΝΌΕΙΔΩΝ  
ΚΑΙ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΧΥΜΌΠΌΙΙΑΣ ΠΌΡΤΌΚΑΛΙΌΥ (CITRUS SINENSIS)  

ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΤΌΥ ΑΥΓΌΥ  
ΜΕ ΧΗΜΕΙΌΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ε. Ζωίδης, Α.Χ. Παππάς, Μ. Γκολιομύτης, Π. Σιμιτζής, Κ. Σωτηράκογλου,  
Σ. Ταυριζέλου*, Γ. Δανέζης, Κ. Γεωργίου 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
*stud217094@aua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μελετήθηκε η επίδρασης προσθήκης αποξηραμένων στέμφυλων χυμο-
ποιίας πορτοκαλιού στη διατροφή ορνίθων επί της μεταβολής συγκε-

κριμένων στοιχείων του αυγού. Χρησιμοποιήθηκαν 189 όρνιθες ωοπαραγωγής κατανε-
μημένες σε 3 ομάδες: το μάρτυρα (C), βασικό σιτηρέσιο, χωρίς προσθήκη στέμφυλων 
πορτοκαλιού, την OP όπου το σιτηρέσιο ήταν εμπλουτισμένο με στέμφυλα πορτοκαλιού 
(Citrus sinensis) και την EN, βασικό σιτηρέσιο με ταυτόχρονη προσθήκη 0.767g εσπερι-
δίνης και 0.002g ναρινγίνης ανά κιλό τροφής. Μελετήθηκαν τα στοιχεία As, Ca, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Sb, Se, Sr, V, Zn στη λέκιθο, την αλβουμίνη και το κέλυφος των 
αυγών, τα οποία προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνική της φασματομετρίας 
μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS). 

Η προσθήκη στέμφυλων πορτοκαλιού (OP) τροποποίησε την περιεκτικότητα του αυ-
γού σε κάποια από τα στοιχεία που μελετήθηκαν συγκριτικά με το μάρτυρα. Στην ομάδα 
EN παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις στις στοιχειακές συγκεντρώσεις κυρίως στη λέκιθο και 
στην αλβουμίνη σε σχέση με το μάρτυρα.

Η ανάλυση των κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) εφαρμό-
στηκε στις συγκεντρώσεις των 15 προσδιορισμένων στοιχείων με στόχο τη μείωση των 
διαστάσεων των δεδομένων και τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ των στοιχείων. 
Η PCA οδήγησε στον ξεκάθαρο διαχωρισμό των δειγμάτων της αλβουμίνης, της λεκί-
θου και του κελύφους. Επιπλέον, διακριτικές αναλύσεις (Discriminant Analysis) εφαρμό-
στηκαν στις συγκεντρώσεις των 15 στοιχείων για κάθε ένα από τα τμήματα του αυγού, 
οι οποίες οδήγησαν σε 100% ορθές ταξινομήσεις των δειγμάτων ανάλογα με την δια-
τροφική επέμβαση. Τέλος, επισημαίνεται πως υπήρξε διαφοροποίηση στην εναπόθεση 
ορισμένων ιχνοστοιχείων στα μέρη του αυγού, μεταξύ της ομάδας OP και της ομάδας 
ελέγχου C, υποδεικνύοντας ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στο μέλλον «κατά 
παραγγελία» αυγά, δηλαδή προσαρμοσμένα να καλύπτουν συγκεκριμένες διατροφικές 
απαιτήσεις ή απαιτήσεις υγείας.
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ΣΤΌΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ  
ΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΌΜΩΝ

Λ. Κανελλόπουλος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

lkanellopoulo@unipi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση δύο τυχαίων μεταβλη-
τών υπό κάποια στοχαστική έννοια. Εμείς ερευνούμε την κλειστότητα 

κάποιων στοχαστικών διατάξεων ως προς τη σύνθεση γεωμετρικών κατανομών. Εμπλου-
τίζουμε τη βιβλιογραφία της Θεωρίας των Στοχαστικών διατάξεων με εφαρμογές στη 
Θεωρία Χρεοκοπίας, δίνοντας νέα αποτελέσματα για το μοντέλο Sparre Andersen και 
για το κλασικό μοντέλο εφοδιασμένο με ένα παράγοντα διάχυσης.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Belzunce, F., Ortega, E.M., & Ruiz, M. (2001). A note on stochastic comparison of excess life-

times of renewal processes. Journal of Applied Probability, 38, 747-753.
Dufresne, F., & Gerber, H.U. (1991). Risk theory for the compound Poisson process that is per-

turbed by diffusion. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 51-59.
Psarrakos, G. (2009). A note on convolutions of compound geometric distributions. Statistics 

and Probability Letters, 79, 1231-1237.
Willmot, G.E. (2002). Compound geometric residual lifetime distributions and the deficit at 

ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 30, 421-438.

ΕΝΤΌΠΙΣΜΌΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΘΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α. Κουνάνη, Ν. Λαβάζος, Α. Τσιμπίρης, Δ. Βαρσάμης

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,  
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

atsimpiris@ihu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έγκαιρη και έγκυρη αναγνώριση της προσβολής των φυτών σε πρώι-
μο στάδιο είναι απαραίτητη για την γρήγορη αντιμετώπισή της, προκει-

μένου να επιτευχθεί η εξάλειψη/ή και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της στην τελική 
απόδοση της καλλιέργειας. Στην παρούσα διπλωματική, με τη βοήθεια των αρχιτεκτονι-
κών Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων (ΣΝΔ), μελετήθηκε ένα σύστημα που εστιάζει 
στην ανίχνευση και την αναγνώριση εχθρών και ασθενειών των φυτών. Η τεχνική της με-
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ταφοράς μάθησης (transfer learning) είναι μια δημοφιλής προσέγγιση στη βαθιά μηχανι-
κή μάθηση (deep learning) όπου τα προεκπαιδευμένα μοντέλα χρησιμοποιούνται ως το 
σημείο εκκίνησης, εξαιτίας του τεράστιου όγκου δεδομένων και υπολογιστικού χρόνου 
που απαιτείται για την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων. Πιο συγκεκριμένα με τη χρήση με-
ταφοράς μάθησης από το προεκπαιδευμένο μοντέλο EfficientNet, εξετάστηκε η ακρίβεια 
και το σφάλμα του μοντέλου σε ένα νέο σύνολο δεδομένων με εικόνες φυτών βαμβα-
κιού από Ελληνικές καλλιέργειες, ώστε να γίνεται αναγνώριση υγιών και προσβεβλημέ-
νων από αφίδες φυτών. 

ΤΌ M/G/1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΌΝΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΌΠΕΣ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΌ ΡΥΘΜΌ ΑΦΙΞΕΩΝ

Χ. Κουτσαντώνη, Ι. Δημητρίου

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
xrusak42@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται η στάσιμη συμπεριφορά ενός M/G/1 
συστήματος αναμονής με διακοπές του εξυπηρετητή και μεταβλητό ρυθ-

μό αφίξεων. Διερευνάται τόσο η περίπτωση των απλών, όσο και των πολλαπλών διακο-
πών. Θεωρούμε ότι στο εν λόγω σύστημα ο ρυθμός των αφίξεων εξαρτάται από το τε-
λευταίο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι είτε μια άφιξη, είτε ένα τέλος εξυπηρέτησης, 
είτε το τέλος μιας περιόδου διακοπών. Εφαρμογές του εν λόγω συστήματος αναμονής 
συναντώνται κατά την ανάλυση επίδοσης συστημάτων εξυπηρέτησης, στα οποία επιχει-
ρείται η μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των πελατών ως προς την πρόθεσή τους να 
εισέλθουν σε αυτά όταν γνωρίζουν το τελευταίο γεγονός που έχει παρατηρηθεί. Αρχικά 
υπολογίζεται η κατανομή του αριθμού των αφίξεων που συμβαίνουν σε ένα χρονικό διά-
στημα. Στην συνέχεια, εφαρμόζεται η μέθοδος της εμφυτευμένης Μαρκοβιανής αλυσίδας 
σε στιγμές τέλους εξυπηρέτησης και διερευνάται η συνθήκη ευστάθειας. Εφαρμόζεται η 
μέθοδος των πιθανογεννητριών και υπολογίζονται τα βασικά μέτρα επίδοσης. Ακολού-
θως πραγματοποιούνται αριθμητικά πειράματα, που καταδεικνύουν την επίδραση του με-
ταβλητού ρυθμού αφίξεων, αλλά και του διαφορετικού τύπου διακοπών, πάνω στα βασι-
κά μέτρα επίδοσης, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά 
των πελατών.
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ΚΡΥΦΑ ΑΝΌΙΧΤΑ ΌΜΌΓΕΝΗ ΜΑΡΚΌΒΙΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ρ. Λύκου, Γ. Τσακλίδης

Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
lykourodi@math.auth.gr, tsaklidi@math.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μελετάται ένα Κρυφό Ανοιχτό Διακριτού χρόνου Ομογενές Μαρκο-
βιανό Σύστημα ως μοντέλο χώρου καταστάσεων όπου το κρυφό μο-

ντέλο είναι το γνωστό στη βιβλιογραφία ανοιχτό Ομογενές Μαρκοβιανό Σύστημα 
( ΟΜΣ-HMS). Ορίζονται στοχαστικές διαδικασίες από το μεταβαλλόμενο διάνυσμα της 
κρυφής πληθυσμιακής δομής καθώς και από παρατηρήσεις γι’ αυτήν που χαρακτηρίζονται 
από αβεβαιότητα. Για την περιγραφή της κρυφής στοχαστικής διαδικασίας, θεμελιώνεται 
ένα αυτοπαλίνδρομο, ακεραίων μεταβλητών, δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας 
(ΙΝARCH) μοντέλο και μελετώνται οι ιδιότητές του. Αυτή η προσέγγιση θέτει τις βάσεις 
για την αξιοποίηση στατιστικών φίλτρων, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατανομή των με-
λών στις καταστάσεις. 

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΌΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ  
ΑΠΌΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ. Λυμπερόπουλος, Ν. Μαχαιράς

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) - Πανεπιστήμιο Πειραιώς
d.lymperopoulos@statistics.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Delbaen & Haezendonck (1989) έδωσαν μια θετική απάντηση στο 
ακόλουθο πρόβλημα: Αν η S είναι μια σύνθετη διαδικασία Poisson κά-

τω από ένα μέτρο πιθανότητας P, τότε ζητείται να χαρακτηριστούν όλα τα ισοδύναμα με 
το P μέτρα πιθανότητας Q ώστε η S να παραμένει μια σύνθετη διαδικασία Poisson κάτω 
από το Q. Το πρόβλημα αυτό αποτελεί την ισοδύναμη διατύπωση εκείνου της αποτίμη-
σης των κινδύνων που διατηρεί μια ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ΠΧΑΑ (Προ-
σέγγιση της Χρηματοοικονομικής Αποτίμησης της Ασφάλισης, financial pricing of 
insurance) και στο πλαίσιο της κλασσικής Θεωρίας Κινδύνου. 

Στην παρούσα εργασία επιλύεται το αντίστοιχο πρόβλημα για την περίπτωση των 
μεικτών σύνθετων διαδικασιών Poisson (mixed compound Poisson processes) μέσω 
ενός χαρακτηρισμού martingale-ισοδύναμων μεικτών σύνθετων διαδικασιών Poisson, 
ο οποίος γενικεύει το ανάλογο αποτέλεσμα των Delbaen & Haezendonck (1989) για 
σύνθετες διαδικασίες Poisson, καθώς και το κεντρικό αποτέλεσμα του Λυμπερόπουλου 
(2013). Ως συνέπεια, καθίστανται δυνατές τόσο η γενίκευση της ΠΧΑΑ σε ένα πολύ πιο 
ρεαλιστικό πλαίσιο, που εκτείνεται πέρα από την κλασσική Θεωρία Κινδύνου και είναι 
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κατάλληλο για την αποτίμηση και ανομοιογενών χαρτοφυλακίων κινδύνων, όσο και 
εφαρμογές στις αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Λυμπερόπουλος, Δ. (2013). Martingale-ισοδύναμες κατανομές πιθανότητας με εφαρμογές στις 

αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Ελένειο 
Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής στην περιοχή της Στατιστικής για τη διετία 2013 
-2014).

Delbaen, F. & Haezendonck, J. (1989). A martingale approach to premium calculation principles 
in an arbitrage free market. Insurance: Mathematics and Economics, 8, 269-277.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΌΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΌΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΌΛΗ  
ΤΩΝ ΜΌΝΌΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΌΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΌΣ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Χ. Μαλέσιος1, A. Κανταρτζής2, Π. Λεμονάκης3, Γ. Αραμπατζής2

1Agricultural University of Athens, Greece
2Democritus University of Thrace, Greece

3University of Thessaly, Greece
apkantar@fmenr.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τις τελευταίες δεκαετίες, με διάφορες χρηματοδοτήσεις και από ποικί-
λους φορείς (δήμους ορειβατικούς συλλόγους, ιδιώτες κ.α.) συντηρή-

θηκαν, αναβίωσαν και σηματοδοτήθηκαν μεγάλα τμήματα μονοπατιών και διαδρομών σε 
όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο συνολικού μήκους, περίπου, 3.500 
χλμ. Το κυριότερο τμήμα τους βέβαια καταλαμβάνουν οι επεκτάσεις των Ευρωπαϊκών 
Μονοπατιών Μεγάλων Διαδρομών Ε4, Ε6 και κατηγορίας.

Τα μονοπάτια αποτελούν έναν από τους βασικούς μοχλούς της τουριστικής ανάπτυξης 
καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της υπαίθρου, της πολιτι-
σμικής κληρονομιάς και παράδοσης, στην αποτελεσματικότερη προστασία και διαχείριση 
περιοχών εξαιρετικού φυσικού κάλλους και ευαίσθητων οικοσυστημάτων με άγρια ζωή. 
Επίσης, δημιουργούν επιπλέον απασχόληση στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύουν την πα-
ραγωγή τοπικών προϊόντων, υποβοηθούν τις προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές) και προσφέρουν οάσεις πρασίνου και 
αναψυχής σε αστικά περιβάλλοντα.

Στην εργασία αυτή διερευνάται η άποψη των πολιτών της περιφερειακής ενότητας 
Έβρου για τη συμβολή των μονοπατιών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 
στην ανάπτυξη της περιοχής τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια δομημένου 
ερωτηματολογίου και μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν 
και αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS και χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγρα-
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φικής στατιστικής καθώς και πολυμεταβλητών αναλύσεων. Από τα αποτελέσματα της 
έρευνας διαπιστώνεται ότι οι πολίτες θεωρούν σημαντική τη συμβολή των μονοπατιών 
της περιφερειακής ενότητας Έβρου στην προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και 
φυσικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην περεταίρω ανά-
πτυξη της περιοχής τους.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μονοπάτια, Περιφερειακή ενότητα Έβρου, Μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής, Πολυμεταβλητές 
αναλύσεις, Ανάπτυξη.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ ΜΕΘΌΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  
ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΛΑΜΠΌΚΙ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ

Ν.Α. Μαριόλης, Ε.Χ. Βλάχος, Ν.Γ. Ζανάκης 

Nikos.mariolis@corteva.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Καλαμπόκι και το Βαμβάκι είναι δυο από τις κυρίες καλλιέργειες βιο-
μηχανικών Φυτών στην Ελλάδα και Παγκοσμίως. Στις Καλλιέργειες 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία τύπων εδάφους από αμμώδη έως βαριά αργιλώδη. Το ύψος της 
βροχόπτωσης είναι ασταθές κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, όπως επί-
σης και κατά την διάρκεια του έτους. Η αγορά απαιτεί παραγωγικά υβρίδια και ποικιλίες 
που να παρουσιάζουν ταυτόχρονα υψηλή απόδοση και καλά αγρονομικά και τεχνολογι-
κά χαρακτηριστικά. Η Προσαρμοστικότητα των υβριδίων και των ποικιλιών πρέπει να εί-
ναι αξιόπιστη σε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών κατά την διάρκεια της περιό-
δου. Η βασική αιτία των διαφορών μεταξύ των γονοτύπων σε σταθερότητα απόδοσης 
είναι η αλληλεπίδραση γονότυπου-περιβάλλοντος (GxE). Μεγάλος αριθμός στατιστικών 
μεθόδων έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης αυτής μεταξύ των 
 οποίων οι Francis and Kannerburg, Finlay and Wilikson, Eberhard and Russel, Shukla 
Stability Variance, Multivariate Statistics, AMMI κλπ. Οι Παραπάνω προσεγγίσεις ανά-
λυσης πολυπεριβαλλοντικών δεδομένων αξιολόγησης γονότυπων διαφέρουν γιατί μερι-
κές από αυτές δίνουν την δυνατότητα εκτίμησης της σταθερότητας, ενώ άλλες ταυτόχρο-
να λαμβάνουν υπόψιν τους και το παραγωγικό δυναμικό. Στόχος της Μελέτης είναι 1: Η 
συγκριτική αξιολόγηση διαφόρων μεθόδων ανάλυσης και περιγραφής της απόδοσης 
των γονοτύπων του καλαμποκιού και του βαμβακιού στην χώρα και 2: Η αξιολόγηση της 
προσαρμοστικότητας σύγχρονου γενετικού υλικού, χρησιμοποιώντας το Μοντέλο των 
Κυρίων Αθροιστικών Επιδράσεων και της Πολλαπλής Αλληλεπίδρασης (AMMI). Στο 
πλαίσιο ενός προκαταρκτικού προσδιορισμού των πλέον καταλλήλων μεθόδων ανάλυ-
σης, αξιολογήθηκαν 20 Υβρίδια καλαμποκιού και 15 Ποικιλίες Βαμβακιού ως προς την 
παραγωγική τους ικανότητα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σύγχρονου γενετικού υλι-
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κού διάφορης προέλευσης και παραγωγικής κατεύθυνσης. Η αξιολόγηση έγινε σε έξι (6) 
περιβάλλοντα για το καλαμπόκι (2009-2011) και το βαμβάκι (2017-2021) με βάση το 
σχέδιο των τυχαιοποιημένων Πλήρως Ομάδων (ΤΠΟ) ακολουθώντας τις τυπικές καλλι-
εργητικές διαδικασίες κάθε περιβάλλοντος. Βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
μεθόδων ανάλυσης ως προς την επαναληψιμότητα τους.

ΠΑΡΑΓΌΝΤΕΣ ΠΌΥ ΕΠΗΡΕΑΖΌΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΌΜΠΕΣ ΤΌΥ ΔΙΌΞΕΙΔΙΌΥ 
ΤΌΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΗ ΠΌΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

M. Μασούρα1, E. Νικολοπούλου2, Σ. Μαλεφάκη3

1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2Τμ. Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

3Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
std138386@ac.eap.gr, nikirene@upatras.gr, smalefaki@upatras.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι κοινά αποδεκτό, ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες (βιομηχανία, 
κτηνοτροφία, γεωργία κ.α.) τα τελευταία χρόνια έχουν ως αποτέλεσμα 

την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η οποία πλέον μοιάζει απειλητική για το μέλλον του 
πλανήτη και τη βιοποικιλότητά του. Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλή-
ματα της εποχής μας είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς διαταράσσονται οι θερ-
μοκρασιακές συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνεια της γης με σοβαρό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον. Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι περίπου 20, αλλά σύμφωνα με τη Διακυ-
βερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), αποτελούνται κατά κύριο λόγο (περίπου 76,7%) από διοξείδιο του άνθρακα 
(CO

2
). Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναγνωρίζοντας από νωρίς το πρόβλημα προχώρησε 

σε διεθνείς νομοθετικές πράξεις (πρωτόκολλα) για τον περιορισμό των κλιματικών μετα-
βολών θέτοντας υψηλούς στόχους σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος για 
την επίτευξη «βιώσιμης» ανάπτυξης. Η παρούσα εργασία εξετάζει τις σχέσεις που συνδέ-
ουν την οικονομική δραστηριότητα των χωρών μελών της ΕΕ με το περιβαλλοντικό τους 
αποτύπωμα το χρονικό διάστημα 1995-2018 καθώς και την επίδραση των πρωτοκόλ-
λων του Κιότο (1997) και της Ντόχα (2012). Σκοπός μας είναι η αποτίμηση της επίδρα-
σης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, της γεωργικής προστιθέμενης αξίας, της καλλιεργήσιμης γης 
και της κατανάλωσης ανανεώσιμων και μη πηγών ενέργειας στις κατά κεφαλήν εκπομπές 
CO

2
. Μέσω μικτών μοντέλων τυχαίων επιδράσεων (Mixed Effect Models) επιβεβαιώνε-

ται η επίδραση των πρωτοκόλλων του Κιότο και της Ντόχα στις εκπομπές CO
2
, ενώ πα-

ρουσιάζεται θετική επίδραση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της προστιθέμενης γεωργικής αξίας στις εκπομπές CO

2
. Αντίθετα, η 

επίδραση της κατανάλωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της καλλιεργήσιμης γης 
στις εκπομπές CO

2 
είναι αρνητική.
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ΕΛΕΓΧΌΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΌΣΑΡΜΌΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑ  
ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΌΜΩΝ*

Α. Μπατσίδης1, S. Bar-Lev2, J. Einbeck3, X. Liu4, P. Ren4 
1Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2Faculty of Industrial Engineering and Technology Management, HIT, Israel
3Durham University, UK

4Shanghai University of Finance and Economics, China
abatsidis@uoi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικογένεια των φυσικών εκθετικών κατανομών με διασπορά ανάλο-
γη κάποιας δύναμης της μέσης τιμής (NEF) περιλαμβάνει ως μέλη πλήθος 

κατανομών (Poisson, Γάμμα κ.ά). Το παραπάνω εξηγεί τη σπουδαιότητά αυτής της οικο-
γένειας κατανομών στη μοντελοποίηση δεδομένων από διάφορα επιστημονικά πεδία, 
όπως στην Ιατρική και στη Βιολογία. Στην εργασία αυτή, αρχικά, αποδεικνύεται ότι οι 
ημιαναλλοίωτες (cumulants) των μελών της υπό μελέτης οικογένειας κατανομών ικανο-
ποιούν συγκεκριμένες εξισώσεις. Έπειτα, χρησιμοποιώντας αυτόν τον χαρακτηρισμό, 
προτείνεται μία στατιστική συνάρτηση για τον έλεγχο καλής προσαρμογής μελών της 
NEF οικογένειας κατανομών. Η συμπεριφορά του προτεινόμενου έλεγχου εξετάζεται μέ-
σω προσομοιώσεων για την ειδική περίπτωση της Γάμμα κατανομής. 

*Η παρούσα εργασία εν μέρει χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ 5047236).

ΕΞΑΤΌΜΙΚΕΥΜEΝΗ ΠΡOΒΛΕΨΗ ΣΤΗ ΧΡOΝΙΑ 
ΛΕΜΦΌΚΥΤΤΑΡΙΚH ΛΕΥΧΑΙΜIΑ*

Θ. Μωυσιάδης1, Δ. Κοπαράνης1, Κ. Λιάπης1, Κ. Φωκιανός2, Ι. Κοτσιανίδης1

1Τμήμα Αιματολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
2Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

moysiadis.theodoros@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι η πιο συχνή μορφή 
λευχαιμίας στους ενήλικες στο Δυτικό κόσμο, και παρά την πληθώρα 

θεραπευτικών επιλογών είναι ανίατη. Καθώς είναι χρόνιο νόσημα η παρακολούθηση των 
ασθενών είναι τακτική. Για την εκτίμηση της εξέλιξης της νόσου έχουν αναπτυχθεί προ-
γνωστικά συστήματα που κατηγοριοποιούν τους ασθενείς σε ομάδες κινδύνου (1η θερα-
πεία, ολική επιβίωση). Ωστόσο, βασίζονται σε πληροφορίες δύο στιγμιότυπων, κατά τη 
διάγνωση, ή/και προ έναρξης θεραπείας, χωρίς να ενσωματώνουν χρονοεξαρτώμενες 
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μεταβολές, και λόγω της σημαντικής ετερογένειας της νόσου οδηγούν σε μεγάλες απο-
κλίσεις στην πρόβλεψη ακόμα και ασθενών της ίδιας ομάδας κινδύνου.

Η μελέτη αυτή στοχεύει να συνεισφέρει στην κατεύθυνση της εξατομικευμένης ιατρι-
κής (personalized medicine), αναπτύσσοντας έναν εξατομικευμένο αλγόριθμο πρόβλε-
ψης της εξέλιξης της ΧΛΛ για τον ασθενή και την ανάγκη για λήψη 1ης θεραπείας, αξι-
οποιώντας το σύνολο των δεδομένων από την παρακολούθησή του. Σε κάθε χρονικό 
στιγμιότυπο, θα βαθμολογούνται οι δυσμενείς για την εξέλιξη της ΧΛΛ μεταβολές στους 
καταγεγραμμένους δείκτες, και θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ενός σκορ που 
θα έχει τη μορφή διακριτής χρονοσειράς και θα αποτυπώνει το εύρος της αρνητικής εικό-
νας στην εξέλιξη του νοσήματος ξεκινώντας από τη στιγμή της διάγνωσης. Το σκορ αυτό 
θα εφαρμοστεί αναδρομικά σε δεδομένα ασθενών έως την 1η θεραπεία, και θα μετασχη-
ματίζεται σε δίτιμη χρονοσειρά (0, 1) με τη χρήση κατάλληλου κατωφλιού. Οι 1-άδες θα 
αντιπροσωπεύουν την κακή κλινική εικόνα του ασθενούς. Με χρήση μοντέλων για δίτιμες 
χρονοσειρές θα επιχειρηθεί να προβλεφθεί ο χρόνος λήψης της 1ης θεραπείας.

* Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαί-
σιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνη-
τών/τριών» (Αριθμός Έργου: 553).

ΕΛΕΓΧΌΙ ΥΠΌΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗ-ΜΌΝΌΤΌΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΩΝ 
ΠΌΣΌΣΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΕΝΤΌΜΩΝ 

ΑΠΌΘΗΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΌΡΕΤΙΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ ΦΩΣΦΙΝΗΣ

Χ.Θ. Νάκας, Α.Μ. Franco-Pereira, M.C. Pardo, X.Γ. Αθανασίου

Εργαστήριο Βιομετρίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Οδός Φυτόκου, Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εναλλακτικές υποθέσεις υπό περιορισμούς διατάξεων, όπως διατάξεις 
ομπρέλας ή δενδροειδείς, έχουν μελετηθεί διεξοδικά στη βιβλιογραφία 

αλλά λιγότερο όταν η απόκριση είναι δίτιμη, της μορφής 0 ή 1, για την απουσία ή παρου-
σία του γεγονότος ενδιαφέροντος αντίστοιχα. Μελετώνται δύο οικογένειες στατιστικών 
ελέγχων για τις προαναφερθείσες εναλλακτικές και υπολογίζονται οι ασυμπτωτικές τους 
κατανομές. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται προσομοίωση για τη σύγκριση των εμπειρικών στα-
τιστικών ισχύων μελών των οικογενειών των στατιστικών που προτείνονται σε σχέση με 
ανταγωνιστικούς ελέγχους. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε προέκυψε από τη μελέτη 
εφαρμογής εντομοκτόνου φωσφίνης σε καταπολέμηση εντόμων αποθηκών, όπου ενώ 
καταγράφηκε απόλυτη εξολόθρευση σε δόσεις 1000 ppm, μη-αναμενόμενη επιβίωση 
προέκυψε σε υψηλότερες δόσεις.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΌΙ ΕΛΕΓΧΌΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΠΌΡΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τον έλεγχο υποθέσεων για τη μέση 
τιμή και τη διακύμανση ενός πληθυσμού, όταν είναι διαθέσιμα r-μεγέ-

θους μεροληπτικά δείγματα (r-size biased samples). Πιο συγκεκριμένα, αρχικά 
κατασκευά ζονται, για τις περιπτώσεις αυτές, συνεπείς και ασυμπτωτικά κανονικά κατανε-
μημένες εκτιμήτριες της μέσης τιμής και της διακύμανσης ενός πληθυσμού. Στη συνέχεια, 
οι εκτιμήτριες αυτές χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη κατάλληλων στατιστικών συναρ-
τήσεων για τον έλεγχο υποθέσεων για την πληθυσμιακή μέση τιμή και τη διακύμανση. Για 
την κατασκευή των στατιστικών ελέγχων αναπτύσσονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 
που βασίζονται στην ιδέα του plug-in και του bootstrap. Η απόδοση των δύο μεθόδων 
αξιολογείται μέσω προσομοιώσεων, ενώ εφαρμόζονται και σε ένα σύνολο πραγματικών 
δεδομένων.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Bagkavos, D., Economou, P., Batsidis, A., & Tzavelas, G. RSizeBiased: Hypothesis Testing Based 

on R-Size Biased Samples. CRAN Published: 29-03-2021 (https://CRAN.R-project.org/pack-
age=RSizeBiased).

Economou, P., Batsidis, A. & Tzavelas, G., & Bagkavos, D. (2021). Hypothesis testing for the 
population mean and variance based on r-size biased samples, Statistics, 55 (4), 894-924.

Sen, P. (1987). What do the arithmetic, geometric and harmonic means tell us in length-biased 
sampling? Statistics and Probability Letters, 5(2), 95-98.
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ΜΕΘΌΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤOΣΚΌΠΙΚΩΝ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων, βασίζε-
ται κυρίως σε μικροβιολογικές αναλύσεις σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό 2073/2005. Όμως, η εφαρμογή του απαιτεί μεγάλο όγκο αναλύσεων και για 
τον λόγο αυτό η βιομηχανία αναζητά εναλλακτικούς τρόπους για την ταχεία αξιολόγηση 
της ποιότητας των τροφίμων κατά την παρασκευή, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία 
τους. Η χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών (FT-IR, υπερ-φασματική και πολυ-φασματική 
απεικόνιση), σε συνδυασμό με την κατάλληλη μέθοδο εξόρυξης γνώσης (PLS-R, PLS-DA, 
Support Vector Machines, Neural Networks), αποτελούν υποσχόμενο πεδίο για την 
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία μιας ολιστικής εικόνας αναφορικά με 
την ποιότητα των τροφίμων. Η πολύ-φασματική απεικόνιση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία 
στην ανίχνευση της νοθείας βόειου νωπού κρέατος με χοιρινό, στην εκτίμηση της μικρο-
βιολογικής ποιότητας φιλέτων βόειου κρέατος και κρέατος πουλερικών. Επίσης, η φα-
σματοσκοπία FT-IR έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στην εκτίμηση της μικροβιολογικής ποιό-
τητας ιχθυηρών αλλά και κρέατος. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των τεχνικών αυτών 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιλογή του κατάλληλου αλγόριθμου (γραμμική ή μη γραμ-
μική προσέγγιση) για την περιγραφή των δεδομένων, η επικύρωση των μοντέλων με 
εξωτερικά δεδομένα, η συγχώνευση των δεδομένων (data fusion) από διαφορετικές 
αναλυτικές τεχνικές, καθώς επίσης και ο όγκος των πειραματικών δεδομένων που θα 
πρέπει να παραχθούν στο εργαστήριο για τη δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατηγοριοποίηση μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση την θεματική τους ενότητα. Η τα-

ξινόμηση αυτών των μηνυμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καλύτερη οργάνω-
ση και διαχείριση των μηνυμάτων και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά, καθώς 
η χαοτική φύση ενός μεγάλου όγκου δεδομένων καθιστά σχεδόν αδύνατη την αξιοποίη-
σή τους στο έπακρο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εφαρμόζονται τεχνικές ταξινό-
μησης μηχανικής μάθησης σε ένα μεγάλο αριθμό μηνυμάτων ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.

Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Python, αποκτάται πρόσβαση σε αυ-
τά τα μηνύματα και γίνεται η κατάλληλη προ επεξεργασία των δεδομένων ώστε να εί-
ναι πλέον δυνατή η εφαρμογή των τεχνικών ταξινόμησης σε αυτά. Για την επίτευξη της 
ταξινόμησης εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι, μεταξύ των οποίων οι Random Forest, 
Gaussian Naive Bayes, k-nearest neighbors, σε καθένα από τα βήματα της παρακάτω 
 διαδικασία. Τα διαθέσιμα μηνύματα ταξινομήθηκαν αρχικά σε δύο κατηγορίες σύμφωνα 
με το αν περιέχεται χρήσιμη πληροφορία σε αυτά ή όχι. Στη συνέχεια για την κατηγορία 
μηνυμάτων που περιείχαν χρήσιμες πληροφορίες, έγινε η ταξινόμηση μηνυμάτων με βάση 
την θεματική τους ενότητα.

Για τις διάφορες τεχνικές ταξινόμησης μηχανικής μάθησης που εφαρμόστηκαν παρου-
σιάζεται η απόδοση τους με βάση διάφορους δείκτες με στόχο να εντοπιστούν οι απο-
δοτικότεροι εξ αυτών για την ταξινόμηση κειμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΕΝΑ ΜΕΙΚΤΌ SEIHCRDV-UKF ΜΌΝΤΕΛΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΒΛΕΨΗ  
ΤΌΥ COVID-19. ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Β.Ε. Παπαγεωργίου, Γ. Τσακλίδης

Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124, Ελλάδα
vpapageor@math.auth.gr, tsaklidi@math.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εξάπλωση του COVID-19 είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει 
αντιμετωπίσει ο τομέας της δημόσιας υγείας από τις αρχές του 21ου 

αιώ να μέχρι και σήμερα. Μια ακριβής και αξιόπιστη μεθοδολογία πρόβλεψης μπορεί να 
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συμβάλει στον αποτελεσματικό περιορισμό της διάδοσης αυτής της μολυσματικής νό-
σου στον πληθυσμό. Οι περισσότερες από τις προτεινόμενες μαθηματικές μεθοδολογί-
ες που στοχεύουν στην περιγραφή της δυναμικής της πανδημίας, βασίζονται σε ντετερ-
μινιστικά μοντέλα που δεν αντικατοπτρίζουν καθοριστικά την πραγματική εξάπλωση του 
COVID-19. Η εξάπλωση αυτή χαρακτηρίζεται από έντονες μεταβολές συνθηκών/παρα-
μέτρων, οι οποίες οφείλονται είτε στη συμπεριφορά του ίδιου του ιού είτε σε μέτρα 
αντιμετώπισης που λαμβάνονται παγκοσμίως με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσής 
του. Στο παρόν άρθρο, προτείνεται ένα διαμερισματικό SEIHCRDV μοντέλο – μια επέ-
κταση του κλασικού μοντέλου SIR – το οποίο λαμβάνει υπόψη τους πληθυσμούς των 
ευάλωτων (susceptible), εκτεθειμένων (exposed), ασθενών–μολυσματικών (infectious), 
νοσηλευόμενων σε νοσοκομεία (hospitalized) και σε μονάδες εντατικής θεραπείας (icu 
admitted), αναρρωμένων (recovered), νεκρών (deceased) και εμβολιασμένων (vacci-
nated), σε συνδυασμό με ένα unscented φίλτρο Kalman (UKF), παρέχοντας μια δυναμι-
κή εκτίμηση των εξαρτώμενων από το χρόνο παραμέτρων του συστήματος. Εξετάζεται η 
αξιοπιστία του μοντέλου για μια μακρά περίοδο 265 ημερών, όπου παρατηρούνται δύο 
σημαντικά κύματα κρουσμάτων, ξεκινώντας τον Ιανουάριο του 2021 που σηματοδοτεί 
την έναρξη των εμβολιασμών στην Ευρώπη, παρέχοντας ενθαρρυντικές προβλεπτικές 
επιδόσεις. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόδειξη της μη αρνητικότητας των κα-
ταστάσεων του προτεινόμενου μοντέλου, στον υπολογισμό ενός πιο αντιπροσωπευτι-
κού βασικού αναπαραγωγικού αριθμού (basic reproduction number) R

0
, καθώς και στη 

διερεύνηση της ασυμπτωτικής ευστάθειας των ισοζυγίων του μοντέλου συναρτήσει του 
δείκτη R

0
.

INTEGRATING OMICS IN QUANTITATIVE MICROBIAL RISK 
ASSESSMENT II: ΒΙΌΠΛΗΡΌΦΌΡΙΚΗ ΣΕ ΔΕΔΌΜΕΝΑ  

ΠΌΥ ΠΡΌΕΡΧΌΝΤΑΙ ΑΠΌ ΌΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΌΥΧΙΩΝ 
ΒΙΌΜΑΚΡΌΜΌΡΙΩΝ (GENOMICS- METAGENOMICS-

TRANSCRIPTOMICS)

Κ. Παπαδημητρίου

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατρο-
φής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

kpapadimitriou@aua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάλυση του γενετικού υλικού των αγροτικών ζώων, των καλλιερ-
γούμενων φυτών και των μικροοργανισμών (ωφέλιμων ή μη) είναι πο-

λύ σημαντική αφού μπορεί να μας αποκαλύψει τον γονότυπο που καθορίζει και το φαι-
νοτυπικό τους δυναμικό. Στη πράξη τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των οργανισμών 
γεω πονικού ενδιαφέροντος ταυτίζονται με τις τεχνολογικές τους ιδιότητες. Στην περί-
πτωση δεδομένων αλληλούχισης νέας γενιάς (Next Generation Sequencing, NGS) προ-
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κύπτουν καινούργιες προκλήσεις που αφορούν στη συγκρότηση (assembly) εξαιρετικά 
πολύπλοκων χρωμοσωμικών αλληλουχιών που αντιστοιχούν στο γενετικό υλικό ενός 
(γονιδιωματική) ή περισσοτέρων (μεταγονιδιωματική) (μικρο)-οργανισμών. Στη συνέχεια 
απαιτείται ο σχολιασμός και η συγκριτική ανάλυση της γενετικής πληροφορίας που φέ-
ρουν οι αλληλουχίες. Σε πολλές περιπτώσεις τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιού-
νται για τις αναλύσεις αυτές ομοιάζουν με εκείνα που εφαρμόζονται στη γλωσσολογία 
(linguistics) οικειοποιώντας έννοιες όπως οι λέξεις, οι προτάσεις, η γραμματική, η φωνη-
τική και η σημασιολογία. Περαιτέρω μοντελοποίηση των βιολογικών πληροφοριών σε 
οργανισμικό επίπεδο οδηγεί στη Βιολογία Συστημάτων, έναν σύγχρονο κλάδο της Βιο-
λογίας που απαιτεί ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη 
κατανόηση των βιολογικών λειτουργειών και κατ’ επέκταση στην ορθολογική εκμετάλ-
λευση των τεχνολογικών ιδιοτήτων που προκύπτουν από αυτές. Κατά τη διάρκεια της πα-
ρουσίασης αυτής θα παρατεθούν συγκεκριμένα παραδείγματα που σχετίζονται με τη βιο-
πληροφορική ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από ομικές αναλύσεις αλληλουχιών 
βιομακρομορίων μικροοργανισμών και μικροβιακών συστημάτων και βρίσκουν εφαρμο-
γή στην εκτίμηση κινδύνου στα Τρόφιμα. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓHΣ  
ΣΤΗΝ ΓΌΝΙΜΌΤΗΤΑ ΤΌΥ ΕΔΑΦΌΥΣ

Δ. Παπαδόπουλος 

BasisPap
info@basipap.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή 
σε κλιματικά φαινόμενα παρουσιάζονται για παρατεταμένη περίοδο, συ-

νήθως δεκαετίες ή περισσότερο (IPCC 2007), συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών 
στις μέσες κλιματικές συνθήκες, των ακανόνιστων βροχοπτώσεων, της συχνότητας και 
του μεγέθους των ακραίων καιρικών συνθηκών και της στάθμης της θάλασσας, είτε λόγω 
φυσικών διακυμάνσεων είτε λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας. Η κλιματική αλλαγή επη-
ρεάζει το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους (Brevik 2012), έχει τη δυνα-
τότητα να απειλήσει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια μέσω των επιπτώσεών του 
στην σύνθεση του εδάφους αλλά και στην γονιμότητα του (Mondal, 2021). Σύμφωνα με 
τους Tan et al., (2020) η αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους έχει ως αποτέλεσμα 
την μείωση των οργανικών συστατικών του (Soil organic carbon storage) Για την επιβε-
βαίωση αυτής της σχέσης πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με την βοήθεια του 
στατιστικού πακέτου SPSS V21. Επιπλέον εξετάστηκε η μέση ετήσια παγκόσμια παραγω-
γή σιτηρών. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν τα συμπεράσματα των Tan et 
al., (2020) και έδειξαν ότι η αν και η παγκόσμια αγροτική παραγωγή παραμένει αμετά-
βλητη, αυτό πιθανότατα οφείλεται στην αύξηση των εδαφών για αγροτική χρήση, εις βά-
ρος των δασών και άλλων παρθένων περιοχών. 
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΌΜΩΝ ΌΥΣΙΩΝ  
ΜΕ ΤΗΝ ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ. ΤΌ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Δ. Παπαδόπουλος 

BasisPap
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και 
το Έγκλημα (UNODC) η συνολική λιανική αξία του παγκόσμιου παρά-

νομου εμπορίου ναρκωτικών ήταν 320 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για το έτος 2003, 
που ισοδυναμεί με 0,9 τοις εκατό του παγκόσμιου ΑΕΠ. Τα υψηλά κέρδη αυτών των 
δραστηριοτήτων αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στην οικονομία μιας περιοχής ή και 
μιας χώρας (UNODC, 2012). 

Για την διερεύνηση του μεγέθους αυτής της επίδρασης πραγματοποιήθηκε έρευνα για 
την εξέταση της σχέσης μεταξύ της τιμής των παράνομων ουσιών και των δεικτών των 
χρηματιστηρίων NYSE, S&P500, Dow Jones και Nasdaq των ΗΠΑ. Οι τιμές των παράνο-
μων ουσιών ανακτήθηκαν από την έρευνα των Fries at al., (2008) και περιείχαν τις μέσες 
ετήσιες τιμές πώλησης λιανικής (μικρές και μέτριες ποσότητες πώλησης που κυμαίνονται 
από 0,1 έως και 100 γραμμάρια) και χονδρικής που αφορούν τιμές πώλησης για ποσότη-
τες μεγαλύτερες των 100 γραμμαρίων. Η εξεταζόμενη περίοδος αφορούσε τα έτη 1981 
έως και 2007. 

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο STATA V14.2 σε στάθμη ση-
μαντικότητας 5%. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχε-
τίσεις με όλους σχεδόν τους χρηματιστηριακούς δείκτες και για όλες τις εξεταζόμενες 
ποσότητες πώλησης. Τα αποτελέσματα αυτά υπόκεινται σε πολλές και διαφορετικές ερ-
μηνείες όπως η ένταση της διαφθοράς που επιφέρει στην οικονομία ενός κράτους η πώ-
ληση τέτοιου είδους ουσιών αλλά ο συγγραφέας θεωρεί ότι το σημαντικότερο εύρημα 
είναι η εξίσωση, ή τουλάχιστον η παρόμοια συμπεριφορά, των ουσιών αυτών με αυτή 
των βασικών εμπορικών αγαθών- commodities. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Βραχυκερατική αποτελεί την πολυπληθέστερη αυτόχθονη Ελληνική 
φυλή βοοειδών. Αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας έδειξαν ότι πρόκει-

ται για φυλή με σημαντικές τιμές γενετικής ποικιλομορφίας, ισχυρή γενετική συγγένεια με 
τους υποπληθυσμούς βοοειδών Busha της Βαλκανικής χερσονήσου καθώς και με επιρ-
ροή (introgression) του Bos Indicus. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη με-
θόδου για την απομάκρυνση των διασταυρωμένων ζώων (outliers), με τη χρήση γενετι-
κών δεδομένων. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 145 ατόμων από έξι (6) γεωγραφι-
κές περιοχές (Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη). 
Με τη χρήση της μικροσυστοιχίας BovineSNP50 BeadChip ( Illumina), προέκυψαν γονό-
τυποι μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPs), οι οποίοι συγκρίθηκαν με αντίστοι-
χους γονότυπους δεκαπέντε (15) ευρωπαϊκών φυλών που έχουν πιθανόν επιδράσει στην 
παρούσα γενετική δομή της Βραχυκερατικής φυλής (π.χ. Angus, Braunvieh, Charolais, 
Hereford, Holstein, Jersey, Limousin, κ.α.). Με αυτόν τον τρόπο αποκτήθηκαν πρωτογε-
νή δεδομένα για 42.998 γονιδιακούς τόπους σε 731 άτομα και εκτιμήθηκε η γενετική 
σχέση μεταξύ των ατόμων (UAR relationships) καθώς και ο αριθμός των κοντινότερων 
συγγενικών συνδέσεων του κάθε ατόμου με τα υπόλοιπα άτομα του πληθυσμού (αλγό-
ριθμος k-NN). Από τις παραπάνω παραμέτρους υπολογίστηκαν πέντε (5) μεταβλητές για 
κάθε άτομο. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου mvoutlier (R γλώσσα 
προγραμματισμού) υπολογίστηκε η απόσταση κατά Mahalanobis για τις 5 μεταβλητές, 
όπου το κάθε άτομο πήρε μία τιμή/απόσταση από το κέντρο της κατανομής. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν πως η γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας συγκε-
ντρώνουν το μεγαλύτερο πληθυσμό καθαρόαιμων ζώων. Εντοπίστηκαν 15 άτομα με με-
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γάλο βαθμό ανάμιξης με ξένες φυλές, για τα οποία προτείνεται να μην συμμετέχουν σε 
ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει στόχο τη διατήρηση της καθαρότητας και της 
ποικιλομορφίας της φυλής. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΧΡΕΌΚΌΠΙΑΣ  
ΣΤΌ ΚΛΑΣΙΚΌ ΠΡΌΤΥΠΌ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κλασικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνων, εξετάζουμε την ανθεκτι-
κότητα που έχει η συνάρτηση η οποία μας δίνει την πιθανότητα χρεοκο-

πίας όταν γίνονται μικρές αλλαγές σε κάποιες από τις παραμέτρους του μοντέλου. Η ανά-
λυση που γίνεται οδηγεί σε προσεγγίσεις και, σε κάποιες περιπτώσεις, σε φράγματα για 
την πιθανότητα χρεοκοπίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή προτείνεται ένα διάγραμμα ελέγχου Φάσης ΙΙ με κα-
νόνες ροών για την παρακολούθηση χρόνων μεταξύ συμβάντων. Για 

την κατανομή των χρόνων αυτών υποθέτουμε ότι είναι η εκθετική κατανομή. Η απόδοση 
του διαγράμματος αξιολογείται με βάση το μέσο χρόνο σήματος (average time to signal, 
ATS) το οποίο θεωρείται καταλληλότερο μέτρο απόδοσης διαγραμμάτων ελέγχου για 
χρόνους μεταξύ συμβάντων, έναντι του μέσου μήκους ροής (average run length, ARL) το 
οποίο συνήθως χρησιμοποιείται. Παρουσιάζεται ο στατιστικός σχεδιασμός του διαγράμ-
ματος σύμφωνα με τον οποίο το διάγραμμα έχει την επιθυμητή απόδοση και ταυτόχρονα 
η απόδοσή του είναι αμερόληπτη (ATS-unbiased). Επίσης δίνονται αριθμητικά αποτελέ-
σματα συγκρίσεων μεταξύ διαγραμμάτων με διαφορετικούς κανόνες ροών καθώς επίσης 
και με διαγράμματα ελέγχου τύπου EWMA και CUSUM για χρόνους μεταξύ συμβάντων. 
Τα αποτελέσματα της αριθμητικής μελέτης δείχνουν ότι τα προτεινόμενα διαγράμματα 
αποτελούν έναν απλό και ταυτόχρονα αποδοτικό τρόπο έγκαιρης ανίχνευσης μετατοπί-
σεων στο μέσο επίπεδο της διεργασίας. Τέλος, δίνεται και ένα παράδειγμα εφαρμογής 
των προτεινόμενων διαγραμμάτων σε πραγματικά δεδομένα. 
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Π.-Κ. Ρεβέλου

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Εργαστήριο Χημείας
p.revelou@aua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διασφάλιση της γνησιότητας ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων 
αποτελεί μείζον ζήτημα για την ελληνική οικονομία. Αναφορές περί 

υποκατάστασης με προϊόντα υποδεέστερης ποιότητας, ψευδούς δήλωσης για τη βοτανι-
κή τους προέλευση και λανθασμένης επισήμανσης στην ετικέτα, καθιστούν αμφισβητήσι-
μη τη «γνησιότητα» προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο. Επομένως, είναι απαραίτη-
τη η ανάπτυξη καινοτόμων «εργαλείων», βασισμένων στην επιστήμη της μεταβολομικής, 
για την ολιστική αποτίμηση ποιοτικών/ποσοτικών χαρακτηριστικών βασικών εξαγώγιμων 
ελληνικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το ελαιόλαδο. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση προτείνεται η ανάπτυξη καινοτόμων «εργαλείων» με την εφαρμογή τεχνικών 
όπως η υπέρυθρη φασματοσκοπία μετασχηματισμού Fourier (FT-IR) και η αέρια χρωμα-
τογραφία-φασματομετρία μαζών (GC-MS). Ωστόσο, η λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων 
από την εφαρμογή των τεχνικών αυτών απαιτεί τη χρήση μεθόδων στατιστικής και μηχα-
νικής μάθησης για την εξαγωγή της μέγιστης χημικής πληροφορίας που θα συμβάλλει 
στην αυθεντικότητα του ελαιολάδου και κατ’ επέκταση άλλων ελληνικών παραδοσιακών 
προϊόντων. Οι αλγόριθμοι επιλογής μεταβλητών (feature selection) διαδραματίζουν μεί-
ζονα ρόλο στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας καθώς συμβάλλουν στην εύρεση ενώ-
σεων που είναι χαρακτηριστικές της προέλευσης του προϊόντος. Επιπλέον, με βάση τις 
χαρακτηριστικές μεταβλητές μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάπτυξη χημειομετρικών μο-
ντέλων, με τη χρήση αλγορίθμων επιβλεπόμενης μάθησης (supervised learning), που επι-
τρέπουν την ταξινόμηση δειγμάτων αγνώστου προελεύσεως. Οι ανωτέρω αλγόριθμοι, 
ωστόσο, αφενός δεν είναι πάντα αποτελεσματικοί και αφετέρου πρέπει να εφαρμόζονται 
με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες όπως η χημική σταθερότητα 
των συστατικών του προϊόντος.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡHΣΕΩΝ ΒΡΌΧΌΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΌΠΌΝΝΗΣΌΥ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΌΥ ΙΌΝΙΌΥ

Α. Σκαμνιά, Ε. Μπεκρή, Π. Οικονόμου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
k.skamnia@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναγνώριση ομοιογενών περιο-
χών ως προς τη βροχόπτωση, με περίπτωση μελέτης την Πελοπόννησο 

και τα νησιά του Ιονίου. Η αναγνώριση αυτών των περιοχών μπορεί να συμβάλει καθορι-
στικά στην αξιόπιστη προσομοίωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων τους, κυρίως, αλ-
λά όχι μόνο, στις περιπτώσεις με ελλειπή ή μηδενικά βροχομετρικά δεδομένα. Με αυτό 
τον τρόπο καθίσταται εφικτή η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων τους αλλά και η χάραξη 
της ευρύτερης πολιτικής ανάπτυξης σε μία περιοχή, δεδομένου ότι οι χρονικές και χωρι-
κές διαφοροποιήσεις της διαθέσιμης ποσότητας του νερού επηρεάζουν το σύνολο των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ακολουθείται μια 
δια δικασία συσταδοποίησης δύο επιπέδων, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες χρονοσει-
ρές των αυτοματοποιημένων μετεωρολογικών σταθμών της υπό μελέτης περιοχή. Κοινό 
χαρακτηριστικών των χρονοσειρών αυτών είναι η κοινή περίοδος εποχικότητας. Από την 
άλλη, οι χρονοσειρές αυτές διαφέρουν ως προς το πλήθος των παρατηρήσεων τους και 
ως προς τις ελλείπεις τιμές. Στο πρώτο επίπεδο της διαδικασίας, οι διαθέσιμες χρονοσει-
ρές ομαδοποιούνται σύμφωνα με τους μηνιαίους δείκτες εποχικότητάς τους, με την Ανά-
λυση Κύριων Συνιστωσών και τον αλγόριθμο kmeans (συσταδοποίηση πρώτου επιπέ-
δου). Στη συνέχεια, για κάθε συστάδα πρώτου επιπέδου, εφαρμόζεται ιεραρχική συστα-
δοποίηση χρονοσειρών με τη χρήση της μεθόδου δυναμικής στρέβλωσης χρόνου 
(dynamic time warping) για τον εντοπισμό ομοιογενών περιοχών (συσταδοποίηση δεύ-
τερου επιπέδου). Οι τιμές που λείπουν κατά την συσταδοποίηση δεύτερου επιπέδου, 
αντιμετωπίζονται χρησιμοποιώντας τον εποχικά διαιρεμένο αλγόριθμο (seasonally 
splitted missing value imputation algorithm). 

Η προτεινόμενη μέθοδος καταφέρνει να προσδιορίσει τέσσερις μεγάλες ομοιογενείς 
περιοχές με κοινά χαρακτηριστικά στην περιοχή εφαρμογής της (Πελοπόννησος και νη-
σιά Ιονίου). 
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INTEGRATING OMICS IN QUANTITATIVE MICROBIAL RISK 
ASSESSMENT I:  ΌΠΛΌΣΤΑΣΙΌ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ

Π.Ν. Σκανδάμης

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων & Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & 
Διατροφής του Ανθρώπου, ΓΠΑ

pskan@aua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τις τελευταίες 2 δεκαετίες, η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων 
σημείωσε μία μεταστροφή από το σκεπτικό ταυτοποίησης και ελέγχου 

των πηγών κινδύνων (hazard-based thinking) στο σκεπτικό της αποτίμησης της επικινδυ-
νότητας (risk-based thinking). Το πρώτο σκεπτικό θεμελιώνεται στην αρχή του ότι αν οι 
πηγές κινδύνου (hazards) που απειλούν τη δημόσια υγεία τεθούν υπό έλεγχο μέσω της 
επεξεργασίας και της διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών των τροφίμων κατά σημειακό 
(deterministic) τρόπο, τότε μειώνεται και ο κίνδυνος πρόκλησης τροφικής δηλητηρίασης. 
Το εναλλακτικό, σύγχρονο σκεπτικό, εκφράζει την ασφάλεια του καταναλωτή υπό μορ-
φή πιθανότητας πρόκλησης τροφικής δηλητηρίασης, με την αβεβαιότητα εκτίμησης, λαμ-
βάνοντας υπόψη τη διακύμανση των εξής στοιχείων: (ι) των περιβαλλοντικών και γενετι-
κών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των πηγών κινδύνου, (ιι) του επιπο-
λασμού και του μεγέθους του μικροβιακού φορτίου, (ιι) της συχνότητας και ποσότητας 
κατανάλωσης ενός τροφίμου, η οποία επηρεάζει το επίπεδο πιθανής έκθεσης (exposure) 
των καταναλωτών στις εγνωσμένες τροφιμογενείς πηγές κινδύνου και (ιιι) της εξατομι-
κευμένης ευπάθειας των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα είναι πιθανολογικό 
και εκφράζεται ως πιθανότητα πρόκλησης τροφικής δηλητηρίασης ανά καταναλισκόμενη 
μερίδα, ή ως εκτιμώμενος αριθμός κρουσμάτων ανά πληθυσμό κατ’ έτος. Η ανωτέρω 
προσέγγιση αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν υφίσταται μηδενικός ‘κίνδυνος’. Η πλέον 
προσφιλής μέθοδος αποτίμησης της επικινδυνότητας (risk assessment), είναι η προσο-
μοίωση (2D-) Monte Carlo, κατά την οποία μεταβλητές, όπως χρόνος, θερμοκρασία, 
οξύτητα, κλπ., εισάγονται όχι ως μέσες τιμές αλλά στοχαστικά (διάσταση μεταβλητότη-
τας) ως κατανομές πιθανότητας, ενώ η αβεβαιότητα (2η διάσταση), εισάγεται μέσω της 
περιγραφής των παραμέτρων των ανωτέρω κατανομών, ομοίως υπό μορφή κατανομής 
πιθανότητας. Ο αλγόριθμος της ανάλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση 
της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης/μείωσης της επικινδυνότη-
τας (risk mitigation) και να διαδραματίσει ένα πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης αποφά-
σεων. H έλλειψη δεδομένων τροφοδοσίας των κατανομών αυξάνει την αβεβαιότητα της 
τελικής εκτίμησης. Αυτό αντιμετωπίζεται ποικιλοτρόπως, συμπεριλαμβανομένων των τε-
χνικών συστηματικής απόσπασης γνώσης από εμπειρογνώμονες (expert knowledge 
elicitation).
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΣΕ ΠΌΛΥΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΡΌΕΣ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ

Κ. Σκαρλάτος1, Σ. Μπερσίμης2, Π. Οικονόμου3

1Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

3Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
skar@unipi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανίχνευση σημείων αλλαγής και ακραίων τιμών σε πολυδιάστατες ρο-
ές δεδομένων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο σε πολλές επιστημονικές 

εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων της μελέτης περιβάλλοντος, την ανάλυση ομιλίας και 
εικόνας, την παρακολούθηση ιατρικών δεικτών. Η διαδικασία ανίχνευση τέτοιων ση-
μείων αποτελεί σημείο κλειδί, για την αποφυγή λανθασμένων συμπερασμάτων για την 
κατάσταση ενός συστήματος και την αναγνώριση δυναμικών αλλαγών στο υπό μελέτη 
φαινόμενο. Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται τεχνικές ανίχνευσης πιθανών σημείων αλ-
λαγής και ακραίων τιμών χρησιμοποιώντας μεθόδους συσταδοποίησης και σύγκρισης 
διαφόρων χαρακτηριστικών τους μεταξύ διαδοχικών χρονικών στιγμών.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΌΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
(ΜΚΔ) ΣΤΌΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ,  

ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΤΌΥΣ

Π.Ε. Τζαβάρας

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ptzavaras@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ραγδαία πρόοδος που έχει συντελεστεί από τον 20ό αιώνα μέχρι σή-
μερα στον τομέα της επιστήμης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, επέδρασε καταλυτικά σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η 
διάδοση του Διαδικτύου και η καθιέρωσή του ως το πιο δημοφιλές μέσο επικοινωνίας, 
έχει επαναπροσδιορίσει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων και την έχει αναμορφώσει ριζι-
κά. Ανάμεσα στις πολυάριθμες εφαρμογές και δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει 
το Διαδίκτυο, πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος των ΜΚΔ, τα οποία αποτελούν πλέον ένα 
πολυπολιτισμικό φαινόμενο που διαρκώς εξελίσσεται. Αξιοποιούνται στην επικοινωνία, 
την εκπαίδευση, την επαγγελματική δράση και, ευρύτερα, στην κοινωνικοποίηση των αν-
θρώπων, επιδρώντας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στη ζωή τους. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε το γεγονός, ότι, θεωρούνται η μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή από την εποχή της 
Βιομηχανικής Επανάστασης.
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Στόχος αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της χρήσης των ΜΚΔ μέσα από ένα ευ-
ρύ δίκτυο ατομικών, διαπροσωπικών και κοινωνικών παραγόντων οι οποίοι φαίνεται να 
συνδέουν τις αιτίες, την ένταση και την άρνηση χρήσης των ΜΚΔ, με τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των χρηστών τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διερεύνηση της συ-
σχέτισης της χρήσης των ΜΚΔ με την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την κοινωνική 
θέση των χρηστών. Επιπλέον, διερευνάται η ένταση της χρήσης των ΜΚΔ, σύμφωνα με 
τις πιο πάνω μεταβλητές. Τέλος, αναζητάμε εάν υπάρχει συσχέτιση της άρνησης χρήσης 
των ΜΚΔ με παράγοντες όπως η ηλικία, η απασχόληση και το επίπεδο εκπαίδευσης των 
ερωτηθέντων.

Η έρευνά μας βασίζεται στην ανάλυση ερωτημάτων (μεταβλητών), τα οποία τέθηκαν 
υπό μορφή ερωτηματολογίου σε 378 άτομα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συ-
γκρίσεις. Η διαδικασία της δειγματοληψίας περιελάμβανε πέντε στάδια και η στατιστική 
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό SPSS. 

ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚH ΑΛΛΑΓΗΣ ΜEΤΡΌΥ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΕΌΚΌΠΙΑΣ

Σ.Μ. Τζανίνης 

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
stzaninis@unipi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έστω (Ω,Σ,P) ένας χώρος πιθανότητας, S μία σύνθετη ανανεωτική 
 διαδικασία (ΣΑΔ για συντομία) ως προς το μέτρο πιθανότητας P και F η 

κανονική διύλιση της S. Χαρακτηρίζονται όλα τα μέτρα πιθανότητας Q επάνω στον 
 μετρήσιμο χώρο (Ω,Σ) έτσι ώστε η S να παραμένει μία ΣΑΔ ως προς Q, και τα Q και P να 
είναι προοδευτικά ισοδύναμα ως προς μία διύλιση μεγαλύτερη από την F. Το παραπάνω 
αποτέλεσμα βελτιώνει το βασικό αποτέλεσμα των Macheras & Tzaninis (2020), Theorem 
3.1. 

Ως μία πρώτη συνέπεια του παραπάνω χαρακτηρισμού παρουσιάζεται μία απλή μέ-
θοδος για την κατασκευή των martingales που προκύπτουν από την προδρομική ή οπι-
σθοδρομική Μαρκοβιοποίηση (forward or backward Markovization) μίας στοχαστικής 
διαδικασίας πλεονάσματος. Μία ακόμα συνέπεια του παραπάνω χαρακτηρισμού είναι 
η απόδειξη ενός κλειστού τύπου για τον υπολογισμό της πιθανότητας χρεοκοπίας μίας 
στοχαστικής διαδικασίας πλεονάσματος σε ένα ανανεωτικό μοντέλο κινδύνου.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Macheras, N.D. & Tzaninis, S.M. (2020). A characterization of equivalent martingale measures 

in a renewal risk model with applications to premium calculation principles. Mod. Stoch.: 
Theory Appl., 8, 43-60.
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Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΌΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΌΓΗ 
ΧΩΡΙΚΩΝ ΌΙΚΌΝΌΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΌΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Α. Τσιμπάνος, Χ. Αγιακλόγλου

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

atsibanos@aegean.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή, με τη βοήθεια προσομοίωσης, εξετάζεται η ικανότη-
τα των δυο πιο συχνά χρησιμοποιούμενων πληροφοριακών κριτηρίων, 

δηλαδή του κριτηρίου AIC του Akaike και του κριτηρίου BIC του Schwarz να επιλέγουν 
το σωστό υπόδειγμα από ένα εύρος προτεινόμενων στη βιβλιογραφία χωρικών οικονο-
μετρικών υποδειγμάτων. Η ανάλυση δείχνει ότι η χρησιμοποίηση ενός πληροφοριακού 
κριτηρίου μπορεί να συνεισφέρει στην επιλογή του σωστού υποδείγματος αλλά το τελι-
κό αποτέλεσμα πολλές φορές εξαρτάται από τον αριθμό των εναλλακτικών υποδειγμά-
των που θεωρεί ο ερευνητής. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η συμπεριφορά των κριτηρίων 
όταν εμφανίζονται τα προβλήματα της ετεροσκεστικότητας, της μη κανονικότητας και της 
ενδογένειας στα υποδείγματα.

ΜΕΛΕΤΗ ΘΝΗΤΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΌΣΗΡΌΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
DROSOPHILA ΣΕ ΔΙΑΦΌΡΑ ΤΡΌΦΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΑ

Μ. Τσιφουτίδου1, Χ. Κόνσουλας2

1Δ- Π.Μ.Σ «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα», ΑΠΘ
2Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

marytsif@hotmail.com, cconsoul@med.uoa.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μύγα του είδους Drosophila melanogaster αποτελεί οργανισμό-μο-
ντέλο, η μελέτη του οποίου έχει συμβάλει στην απάντηση πολλών ερω-

τημάτων που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα. Η πλήρης κωδικοποίηση του γο-
νιδιώματος της Drosophila και η >60% ομολογία των γονιδίων της με αυτά των θηλαστι-
κών και του ανθρώπου την καθιστά οργανισμό-μοντέλο για την μελέτη σηματοδοτικών 
και μοριακών μηχανισμών που άπτονται της υγείας του ανθρώπου. Το γήρας και οι επι-
πτώσεις του στην λειτουργία και την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού αποτελούν πε-
δίο μελέτης εδώ και πολλά χρόνια. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κινητική και νοη-
τική έκπτωση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια της ζωής του ανθρώπου είναι πολλοί 
και υπάρχουν ακόμα πολλά να ερευνηθούν. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν διατρο-
φικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των τελευταίων ημερών των ατό-
μων. Συνοπτικά σε 12 διαφορετικούς πληθυσμούς μυγών (6 πληθυσμοί αρσενικών και 6 
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πληθυσμοί θηλυκών ατόμων) εφαρμόστηκαν διαφορετικά διατροφικά πρωτόκολλα και 
κατόπιν συγκρίθηκε η νοσηρότητα και η θνητότητα των πληθυσμών. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι δίαιτες με μεγαλύτερη αναλογία υδατανθράκων/πρωτεΐνες +αντιοξειδωτικές 
ουσίες είχαν ευεργετικά αποτελέσματα σε νοσηρότητα και θνητότητα.  Επειδή κάποιες 
λειτουργίες τόσο στη μύγα όσο και στον άνθρωπο είναι κοινές τα συμπεράσματα γενι-
κεύονται οδηγώντας σε λύση του μυστήριου του γήρατος.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Drosophila melanogaster, κινητική κατάσταση, διατροφικοί παράγοντες, νοσηρότητα, θνητότητα

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Jasper. H. (2014). Studying aging in Drosophila. Methods, 68(1), 129-33.
Tower, J. (2011). Heat shock proteins and Drosophila aging. Experimental Gerontology, 46(5), 

355-62.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΙ  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ:  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ 5 ΧΡΌΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΌΔΌΥΣ

Μ. Χαλικιάς

University of West Attica
mchalikias@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι περιπτώσεις δύο και τριών αγωγών για διάφορα εί-
δη συσχετίσεων. Οι βέλτιστοι σχεδιασμοί προκύπτουν από τον πίνακα 

συσχετίσεων και αφορούν σε άμεσες επιδράσεις direct effects, σε έμμεσες επιδράσεις 
resisual effects και σε σχεδιασμούς βέλτιστους ως προς το συνδυασμό των επιδράσεων. 
Θα παρουσιαστούν τα προβλήματα προς επίλυση (εύρεση σχεδιασμών) που προκύπτουν 
στην περίπτωση 5 περιόδων και δύο αγωγών και θα επιλυθούν κάποια από αυτά.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Residual effects, Direct effects, AR(1), Compound symmetry

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΌΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

ΑΠΌ ΤΌ 2004 ΩΣ ΚΑΙ ΤΌ 2018

Χ. Χατζημιχαήλ, Β. Καραγιάννης

Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ
xristina@math.auth.gr, vkdstat@math.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αδιαμφισβήτητα προτεραιότητα κάθε κράτους θα πρέπει να αποτελεί η 
οργάνωση του Συστήματος Υγείας και η δυνατότητα καθολικής πρό-

σβασης των πολιτών σε κάθε είδος υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζονται και μελετώνται διαχρονικά από το 2004 έως το 2018, 
οι ετήσιες δαπάνες Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και οι συνολικές κρατικές δαπά-
νες, ανά χίλιους κατοίκους και ως ποσοστό του ετήσιου ΑΕΠ των χωρών Ελλάδας, Γερ-
μανίας, Ισπανίας, Ολλανδίας, Εσθονίας, Βελγίου και Πορτογαλίας για υπηρεσίες περί-
θαλψης και αποκατάστασης εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, για εργαστηριακές 
εξετάσεις, διαγνωστικές απεικονίσεις και υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών, για υπηρεσίες 
μακροχρόνιας περίθαλψης ασθενών τόσο στο σπίτι, όσο και εντός των νοσοκομείων, 
για φαρμακευτικά αγαθά και άλλες θεραπευτικές συσκευές μακροχρόνιας χρήσης. Οι δα-
πάνες υγείας, το ετήσιο ΑΕΠ και ο πληθυσμός κάθε χώρας την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους, 
ως στοιχεία επίσημων στατιστικών ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων της EUROSTAT 
και η ανάλυση συστάδων σε διαχρονικά δεδομένα έγινε με εφαρμογή του αλγορίθμου 
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kml. Από τη διαχρονική ταξινόμηση των χωρών επαληθεύτηκαν παρατηρήσεις οικονομι-
κών μελετών της Eurostat, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) και του Οργα-
νισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ) σχετικά με την οργάνωση των 
Συστημάτων Υγείας και την εξέλιξη των δαπανών των χωρών που κατατάσσονται στην 
ίδια κλάση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Δαπάνες υγείας, Επίσημες Στατιστικές, Ανάλυση Συστάδων, Γραμμικό Μικτό Μοντέλο, kml.

ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΌΛΗΨΙΑΣ ΧΑΜΗΛΌΥ ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΙΣΜΌΥ  
ΣΕ ΥΠΌΣΥΝΌΛΑ ΤΌΥ ΕΠΙΠΕΔΌΥ R2 

Χ. Χατζημιχαήλ, Μ. Μπατσιάκα, Ν. Φαρμάκης

ΠΜΣ Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
xristina.k.xatzimixail@gmail.com, marmpat@hotmail.com, farmakis@math.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δειγματοληψία συμβάλει στη μελέτη διαφόρων τυχαίων μεταβλητών 
με πολύ καλά αποτελέσματα από άποψη ακρίβειας και κυρίως ταχύτητας 

και χαμηλού κόστους. Υπάρχουν όμως και ειδικές περιπτώσεις όπου ο προϋπολογισμός 
της μελέτης μπορεί να έχει και υποπολλαπλάσιο μέγεθος από τα συνήθη μεγέθη. Τέτοια 
σχέδια δειγματοληψίας όπου ο πληθυσμός είναι υποσύνολο (χωρίο) D του διδιάστατου 
επιπέδου R2 και υποκαθίσταται από τμήμα μονοδιάστατου υποχώρου του (τόξο μονοδι-
άστατης καμπύλης C). Η δειγματοληψία γίνεται μόνο στο μονοδιάστατο τμήμα αυτό της 
C. Έτσι υποβιβάζεται το κόστος θεωρητικά άπειρες φορές και πρακτικά υποβιβάζεται 80 
έως και 100 φορές. Στόχος είναι πάντα η εκτίμηση των διαφόρων παραμέτρων της τυ-
χαίας μεταβλητής (τμ) Ζ=f(x,y) που μελετούμε και ιδίως τη μέση τιμή και τη διασπορά. 
Εδώ (x,y) είναι σημείο του χωρίου D. 

Σε καταστάσεις σαν την ανωτέρω έχουμε συνήθως κάποιες πληροφορίες σχετικά με 
τη μορφή της συνάρτησης f(x,y) με προσέγγιση ίσως κάποιας (-ων) παραμέτρου (-τρων). 
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να επιλέξουμε μεταξύ 2 ή 3 πιθανών μορφών της f(x,y) και 
φυσικά υιοθετούμε την πιο εύχρηστη, π.χ. πολυωνυμική, τριγωνομετρική, εκθετική, κλπ. 

Βρίσκουμε στη συνέχεια τις δύο μέσες τιμές της τμ Ζ: Μία με βάση όλον τον πληθυ-
σμό-χωρίο D και μία με βάση το τόξο της καμπύλης C και τις εξισώνουμε. 

Η λύση της εξίσωσης αυτής ως προς τις παραμέτρους της εξίσωσης της C προσδιο-
ρίζει την καμπύλη C και το τόξο-τομή της C με το χωρίο D. Το τόξο αυτό είναι ο πλη-
θυσμός στόχος απ’ όπου παίρνεται το δείγμα με κάποια μέθοδο δειγματοληψίας, π.χ. 
Συστηματική Δειγματοληψία.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Δειγματοληψία, Τυχαία μεταβλητή, Μέση τιμή, Διασπορά.
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ΜΙΑ ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΌΤΗΤΑΣ  
ΠΌΥ ΒΑΣΙΖΌΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΡΌΙΣΤΙΚΗ ΥΠΌΛΕΙΠΌΜΕΝΗ  

ΕΝΤΡΌΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΕΒΛΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Γ. Ψαρράκος1, A. Toomaj2, Π. Βλιώρα1

1 Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2 Department of Statistics, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

gpsarr@unipi.gr, ab.toomaj@gonbad.ac.ir, pvliora@unipi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα μέτρα μεταβλητότητας αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την κατα-
σκευή αρχών ασφαλίστρων και μέτρων αποστροφής κινδύνου. Σε αυτή 

την εργασία, προτείνουμε μια οικογένεια μέτρων μεταβλητότητας χρησιμοποιώντας την 
αθροιστική υπολειπόμενη εντροπία και τις στρεβλές συναρτήσεις. Η οικογένεια αυτή 
προκύπτει εφαρμόζοντας μία ανάλυση ευαισθησίας σε στρεβλά μέτρα κινδύνων. Μελετά-
με ιδιότητες, συνδέσεις με άλλα μέτρα, μια ταυτότητα συνδιακύμανσης και δίνουμε μερι-
κές χρήσιμες ερμηνείες. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Hu, T., & Chen, O. (2020). On a family of coherent measures of variability. Insurance: Mathe-

matics and Economics, 95, 173-182.
Psarrakos, G., Toomaj, A. & Vliora, P. (2022). A family of variability measures based on the cu-

mulative residual entropy and distortion functions. Submitted for publication.
Sun, H., Chen, Y., & Hu, T. (2022). Statistical inference for tail-based cumulative residual en-

tropy. Insurance: Mathematics and Economics, 103, 66-95.
Wang, S.S. (2000). A class of distortion operators for pricing financial and insurance risks. Jour-

nal of Risk and Insurance, 67, 15-36.
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PROJECTION-BASED CLASSIFICATION

A. Alzahrani, A. Artemiou

Cardiff University
alzahranias4@cardiff.ac.uk

ABSTRACT The envelope method is a relatively new and efficient dimension 
reduction technique that was introduced in the regression framework 

by Cook (2010). In this work, we extended this method to classification and developed 
a new projection-based approach based on a Support Vector Machine (SVM) classifier. 
Our proposed classifier is obtained by combining the envelope method and SVM to 
achieve a better and more efficient classification. Using the idea of the envelope, to 
extract a lower-dimensional subspace projected the data on, has advanced the 
classification performance.

KEY WORDS
Classification, Dimension reduction, Support vector machine, Envelope methods.

STATISTICAL MATCHING USING KCCA, SUPER-OM  
AND AUTOENCODERS-CCA

H. Annoyea,c, A. Berettaa, C. Heuchennea,b,c, I.-M. Jensena

aCAPE, Université Saint-Louis - Bruxelles, Belgium
bHEC Liège, Management School of the University of Liège, Belgium

cISBA, Université catholique de Louvain, Belgium
hugues.annoye@usaintlouis.be, alessandro.beretta@usaintlouis.be, ida-marie.jensen@

usaintlouis.be, C.Heuchenne@ulg.ac.be

ABSTRACT The potential to study and improve different aspects of our lives is 
ever growing thanks to the abundance of data available in today’s 

modern society. Scientists and researchers often need to analyze data from different 
sources; the observations, which only share a subset of the variables, cannot always be 
paired to detect common individuals. This is the case, for example, when the information 
required to study a certain phenomenon is coming from different sample surveys. 
Statistical matching is a common practice to combine these data sets. In this talk, we 
investigate and extend to statistical matching three methods based on Kernel Canonical 
Correlation Analysis (KCCA), Super-Organizing Map (Super-OM) and Autoencoders-
Canonical Correlation Analysis (A-CCA). These methods are designed to deal with 
various variable types, sample weights and incompatibilities among categorical 
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variables. We use the 2017 Belgian Statistics on Income and Living Conditions (SILC) 
and we compare the performance of the proposed statistical matching methods by 
means of a cross-validation technique, as if the data were available from two separate 
sources.

STATISTICAL INFERENCE FOR THE STOCHASTIC WAVE EQUATION

O. Assad, J. Gamain, C. Tudor

Université de Lille
ciprian.tudor@univ-lille.fr

ABSTRACT We study the limit behavior of the quadratic variations (in time and in 
space) of the solution to the stochastic wave equation driven by the 

space-time white noise. We give their limit (almost surely and in mean square), and we 
prove that these variations satisfy, after a proper renormalization, a Central Limit 
Theorem, via Stein-Malliavin calculus. We apply the quadratic variation to define and 
analyze estimators for the drift parameter of the wave equation. 

TESTING STATISTICAL HYPOTHESES  
FOR SEMI-MARKOV PROCESSES

V.S. Barbu

Laboratory of Mathematics Raphael Salem, University of Rouen-Normandy,
barbu@univ-rouen.fr

ABSTRACT This presentation is concerned with statistical tests for semi-Markov 
processes. First, we present some existing work on semi-Markov 

hypotheses tests. Second, we construct robust statistical tests between Hellinger balls 
around semi-Markov kernels and present some specifications to particular cases, 
including discrete-time semi-Markov processes, finite state space, Markov processes.

REFERENCES
Banerjee, A.K., & Bhattacharyya, G.K. (1976). Testing hypotheses in a two-state semi-Markov 

process. Sankhya: The Indian Journal of Statistics, Series A, 38 (4), 340-356.
Bath, B.R., & Deshpande, S.K. (1986). Testing for Markov process VS semi-Markov process. 

Commun. Statist.-Theor. Meth., 15, 2375-2382.
Frascolla, C., Lecuelle, G., Schlich, P., & Cardot, H. (2022). Two sample tests for Semi-Markov 

processes with parametric sojourn time distributions: an application in sensory analysis. 
Comput Stat. https://doi.org/10.1007/s00180-022-01210-x
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Votsi, I., Gayraud, G., Barbu, V.S., & Limnios, N. (2021). Hypotheses testing and posterior 
concentration rates for semi-Markov processes. Statistical Inference for Stochastic Processes, 
24, 707-732. https://doi.org/10.1007/s11203-021-09247-3

KEY WORDS
Hypotheses testing, Semi-Markov processes, Markov processes.

BAYESIAN GRAPHICAL MODELLING FOR HETEROGENEOUS  
CAUSAL EFFECTS

F. Castelletti, G. Consonni

Department of Statistical Sciences, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy
guido.consonni@unicatt.it

ABSTRACT A Directed Acyclic Graph (DAG) provides an effective framework for 
analyzing causal relations among variables based on observational 

data. In particular, the effect on a response due to a hypothetical intervention on a 
variable in the system can be meaningfully addressed. We account for uncertainty on 
the DAG structure, and we overcome the usual assumption that the graph is common 
to all observations by allowing for heterogeneity of the underlying population. We 
consider a Dirichlet Process (DP) mixture of DAG models, where each component of 
the mixture is a Gaussian DAG model, with cluster-specific conditional independencies 
encoded by the DAG. Our methodology allows to identify homogeneous sub-groups 
of individuals, each having a distinct causal effect following an intervention on a target 
variable. Inference is based on Normal-DAG-Wishart priors for the mean and the 
Cholesky parameters of each Gaussian DAG model. Lack of identifiability of the 
underlying DAG due to observational data and computational issues are discussed. An 
application to protein expression data from Acute Myeloid Leukemia (AML) patients is 
presented, with the aim of producing estimates of cluster-specific causal effects on 
disease progression following interventions on targeted proteins.

KEY WORDS
DAG, Dirichlet process mixture, Personalized treatment, Tumor heterogeneity.



34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής/34th Panhellenic Statistics Conference 69

AN OVERVIEW AND NEW CHALLENGES ON RELIABILITY  
ASSESSMENT OF A FUEL CELL STACK SYSTEM

Y. Devrim, S. Eryilmaz

Atilim University, Ankara, Turkey
yilser.devrim@atilim.edu.tr

ABSTRACT A polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) stack can be 
considered as a system that consists of a specified number of degrading 

cells. The voltage degradation of cells causes the performance degradation of the 
entire stack system. Reliability evaluation of a PEMFC stack system heavily depends on 
degradation modeling and data analysis of continuous-state systems since the 
performance of the PEMFC stack system is defined in terms of the stack/cell output 
voltage. In this talk, a literature review on reliability analysis of the PEMFC stack system 
is presented and new perspectives are highlighted. In particular, probabilistic analysis 
that is necessary for the reliability evaluation is presented under various degradation 
models. A statistical inference procedure is also discussed to estimate the reliability 
characteristics of the PEMFC stack system. 

REFERENCES
Bae, S.J., Kim, S-J., Lee, J-H., Song, I., Kim, N-I., Seo, Y., Kim, K.B., Lee, N. & Park, J-Y. (2014). 

Degradation pattern prediction of a polymer electrolyte membrane fuel cell stack with 
series reliability structure via durability data of a single cells. Applied Energy, 131, 48-55.

Vasilyev, A., Andrews, J., Dunnett, S.J. & Jackson, L.M. (2021) Dynamic reliability assessment of 
PEM fule cell systems. Reliability Engineering and System Safety, 210, 107539. 

Yuan, T., Wu, X., Bae, S.J. & Zhu, X. (2019) Reliability assessment of a continuous-state fuel 
cell stack system with multiple degrading components. Reliability Engineering and System 
Safety, 189, 157-164. 

KEY WORDS
Degradation analysis; Failure-time distribution; Reliability 

A BAYSEIAN FAIRY TALE: THE MYSTERIES OF THE MIXTURES.  
PRIORS, LIKELIHOOD AND OTHER “MULTI-HEADED” MONSTERS

L. Egidi

Department of Economics, Business, Mathematics and Statistics, University of Trieste, Italy
legidi@units.it

ABSTRACT The Bayesian model consists of the prior–likelihood pair. A prior–data 
conflict arises whenever the prior allocates most of its mass to regions 

of the parameter space where the likelihood is relatively low. Once a prior–data conflict 
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is diagnosed, what to do next is a hard question to answer. We propose an automatic 
prior elicitation that involves a two-component mixture of a diffuse and an informative 
prior distribution that favors the first component if a conflict emerges. Using various 
examples, we show that these mixture priors can be useful in regression models as a 
device for regularizing the estimates and retrieving useful inferential conclusions. 
According to the “in medio stat virtus philosophy”, a mixture prior combining the two 
extremes –the wildly informative prior and the weakly informative prior– can realistically 
average over them and represent a sound compromise to get robust inferences.

Mixture prior distributions are much used in many statistical applications, such as 
clinical trials, especially to avoid prior-data conflicts for future sets of observations/
experiments. We explicitly prove that the effective sample size (ESS) of a mixture prior 
rarely exceeds the ESS of any individual mixture component density of the prior. 

REFERENCES
Egidi, L., Pauli, F., & Torelli, N. (2021). Avoiding prior–data conflict in regression models via 

mixture priors. Canadian Journal of Statistics (online first).
Egidi, L. (2022). Effective sample size for a mixture prior. Statistics & Probability Letters, 183.

KEY WORDS
Prior-data conflict, Mixture prior, Regression model, Clinical trial, Effective size.

STATISTICAL ASPECTS OF WIND AND HYBRID POWER SYSTEMS

S. Eryilmaz

Atilim University, Ankara, Turkey
serkan.eryilmaz@atilim.edu.tr

ABSTRACT Modeling statistical behavior of renewable energy systems is of special 
importance for the assessment of wind resources, performance of 

wind farms and their power production. The output of the wind turbine (WT) is affected 
by three main factors: (i) The random behavior of the wind speed at the location which 
is modeled by a proper statistical distribution, (ii) The functional relationship between 
wind speed and power output of the WT, (iii) The Forced-Outage-Rate (FOR) or 
equivalently the unreliability of the WT generator. In this talk, reliability-based 
evaluation of a wind power system consisting of a specified number of WTs will be 
presented with the consideration of probabilistic and statistical models. Hybrid power 
system that consists of a specified number of WTs and a photovoltaic system (PVS) 
that has a certain surface area will also be modeled and evaluated. 

KEY WORDS
Hybrid power systems, Reliability, Renewable energy, Wind speed.
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STRUCTURED MATRIX COMPLETION AND APPLICATION  
TO TIME SERIES ANALYSIS

J. Gillard

Cardiff University
gillardjw@cardiff.ac.uk

ABSTRACT Matrix completion has been one of the breakthrough areas of 
mathematics in recent years. One can impute the missing values of a 

matrix with extremely high probability by solving a convex optimization problem. This 
is because observed data often belongs to some low dimensional subspace. Existing 
technology for matrix completion assumes: (i) the missing values appear randomly 
throughout the matrix and (ii) the non-missing values are recorded without error. It is 
these two assumptions which have restricted the application of matrix completion for 
substantive statistical problems.

This talk is motivated by the problem of forecasting. In this scenario the non-missing 
values are almost certainly recorded with error, and the missing values are not spread 
randomly throughout the matrix (but are contained in the bottom right-hand corner 
of a structured matrix). This is known as structured matrix completion. We consider 
convex relaxations for the structured low-rank matrix completion problem with specific 
application to forecasting time series. Low rank optimization problems are known, in 
general, to be difficult global optimization problems.

This is a fashionable approach in the statistics of big data: difficult non-convex 
optimization problems are “convexified” to make them tractable. The question then is: 
how close is the solution of the convex optimization problem to the non-convex one 
(which is the one we really want to solve)?

SYNTHESISING DATA WITH MISSING VALUES USING  
GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS*

O. Jones

Cardiff University
joneso18@cardiff.ac.uk

ABSTRACT The creation of synthetic data is important for a range of applications, 
for example, to anonymise sensitive datasets or to increase the volume 

of data in a dataset. When the target dataset has missing data, then it is common to 
just discard incomplete observations, even though this necessarily means some loss of 
information. However, when the proportion of missing data are large, discarding 
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incomplete observations may not leave enough data to accurately estimate their joint 
distribution. Thus, there is a need for data synthesis methods capable of using datasets 
with missing data, to improve accuracy and, in more extreme cases, to make data 
synthesis possible. 

In this talk I will present a novel generative adversarial network (GAN) called 
MaWGAN (for masked Wasserstein GAN), which creates synthetic data directly from 
datasets with missing values and does not require us to discard incomplete observations. 
It is based on a modification of the Wasserstein distance and is easily implemented using 
masks generated from the pattern of missing data in the original dataset. Numerical 
results are provided to demonstrate the superior performance of MaWGAN compared 
to (a) discarding incomplete observations before using a GAN, and (b) imputing missing 
values (using the GAIN algorithm) before using a GAN. 

*Joint work with Thomas Poudevigne-Durance and Yipeng Qin

BAYESIAN ANALYSIS OF A MARKOV RANDOM FIELD MODEL  
FOR ORDINAL VARIABLES

M. Marsman, J. Haslbeck

Department of Psychology, University of Amsterdam
m.marsman@uva.nl

ABSTRACT Responses to Likert scale questions and symptom severity indicators 
and ordinal variables abound in psychological measurement. 

Psychometricians commonly use Gaussian Graphical Models (GGMs) or truncated 
GGMs to model the multivariate distribution of ordinal variables. But ordinal variables 
do not fit the continuous nature of GGMs, and the truncated GGM can be hard to 
interpret or sometimes does not match the ordinal variable’s substantive characterization. 
This talk investigates a Markov Random Field (MRF) for ordinal variables as an 
alternative to the truncated GGM. Initially proposed by Arun Suggala and colleagues, 
we show that the ordinal MRF is related to Eiji Muraki’s generalized partial credit model. 
The proposed model has the Ising model for binary variables as a particular case and 
generalizes to a model for nominal variables. We will analyze the model using newly 
developed Bayesian methods.
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ON A MORE REALISTIC WAY OF COMPARING VARIOUS  
EXTENSIONS OF EWMA WITH ORIGINAL EWMA IN THE LIGHT  

OF CURRENT CONTROVERSIES – AN ILLUSTRATION  
USING LEPAGE-TYPE SCHEMES 

A. MUKHERJEE
Production, Operations, and Decision Sciences Area

XLRI – Xavier School of Management, India
amitmukh2@yahoo.co.in

ABSTRACT Controlling and reducing the occurrence of false alarms during process 
monitoring, especially early on, is critical to prevent unnecessary 

process termination. Many existing monitoring schemes in the literature are based on 
the in-control ( IC ) average or median run length. Several Phase-II schemes frequently 
fail to protect against the high rate of early false alarms. The problem may worsen 
when the average run-length metric is used, and the scheme is based on unknown and 
estimated parameters. Early false alarms can be avoided using monitoring schemes 
based on the lower-order percentiles of the  IC  run-length distribution. The 
exponentially weighted moving average (EWMA)-Lepage scheme is presented in this 
paper. The new design is based on a percentile-based approach that can effectively 
reduce and control the rate of early false alarms. The zero-state and steady-state run-
length properties of the EWMA scheme with the lower-order percentile-based design 
were investigated and compared with the double EWMA-Lepage and homogeneously 
weighted moving average-Lepage schemes. A more realistic approach for comparing 
various schemes is considered. The numerical results of the Monte Carlo simulation 
study show that there is no clear winner among the three schemes for given sample 
sizes for the unknown shift. Instead, the size of the Phase-I and Phase-II samples heavily 
influences the choice of a potentially beneficial scheme. All of the schemes have 
approximately the same steady-state and zero-state run-length properties. A real 
dataset about monitoring the time occupation of users on the Web application is used 
to demonstrate the design and implementation of lower percentile-based techniques. 
The paper concludes with some conclusions and research recommendations for the 
future.
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IMPROVING THE POWER OF A TEST FOR DETECTING  
“MISSING NOT AT RANDOM”

J. Noonan

Cardiff University
noonanj1@cardiff.ac.uk

ABSTRACT Missing data is known to be an inherent and pervasive problem in the 
process of data collection. The effects are wide ranging, and the loss 

of data can lead to inefficiencies and introduce bias into analyses. The specific problem 
of data missing not at random (MNAR) is known to be one of the most complex and 
challenging problems to handle in this area and testing its prevalence is of great 
importance. The presence of MNAR missingness can only be tested using a follow up 
sample of the missing observations and therefore recovering a proportion of missing 
values in an efficient way could be crucial in saving the experimenters’ costs and time 
and may result in new treatments/technology reaching the public faster. In this talk, we 
develop a strategy to allow researchers to be in a position to be well informed about 
whether MNAR is a credible issue. Within a multiple regression setting, we demonstrate 
a proof of concept example and provide recommendations for how the follow up 
sample of missing observations should be designed.

MODELING SPECTRAL DEPENDENCE AND NON-LINEAR  
GRANGER CAUSALITY*

H. Ombao 

KAUST
hernando.ombao@kaust.edu.sa

ABSTRACT One of the key goals in analyzing multivariate time series is to 
understand the nature of dependence between its components. This is 

key in understanding how the entire brain network is engaged during cognitive 
processing and how this network may be disrupted due to some shock to the system 
such as a stroke or an epileptic seizure. To characterize dependence between EEG 
channels in a network, we will focus on the cross-relationships between their oscillatory 
activities at different frequency bands. We will propose some models for studying 
potential non-linear interactions between different oscillations from components. We 
propose a novel algorithm to extract frequency-band specific and non-linear Granger 
causality (Spectral NLGC) connections in multivariate time series. The advantages of 
our model over traditionally used VAR based models is shown using simulations over 
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synthetic non-linear time series at different noise levels. We applied the Spectral NLGC 
method to uncover potential non-linear dynamics in an epileptic seizure EEG data set 
recorded from a patient diagnosed with left temporal lobe epilepsy. Spectral NLGC 
gives new meaningful insights into frequency specific connectivity changes at the onset 
of epileptic seizure. Results of both simulated and real lifetime series confirms the 
viability of the proposed algorithm as a good tool for exploring directed frequency-
specific connectivity.

*This work is in collaboration with Marco Pinto, Paolo Redondo and Archishman Biswas, all from the 
Statistics Program (Biostatistics Group) at KAUST.

TWO-DIMENSIONAL P-SPLINE SMOOTHING FOR SPATIAL ANALYSIS 
OF PLANT BREEDING TRIALS

H.-P. Piepho1, M. Boer2, E.R. Williams3

1Institute of Crop Science, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany
2Biometris, Wageningen University & Research, Wageningen, The Netherlands

3Statistical Consulting Unit, Australian National University, Canberra, Australia
piepho@uni-hohenheim.de

ABSTRACT Large agricultural field trials may display irregular spatial trends that 
cannot be fully captured by a purely randomization-based analysis. 

For this reason, paralleling the development of analysis-of-variance procedures for 
randomized field trials, there is a long history of spatial modelling for field trials, 
starting with the early work of Papadakis on nearest neighbour analysis, which can be 
cast in terms of first or second differences among neighbouring plot values. This kind 
of spatial modelling is amenable to a natural extension using splines, as has been 
demonstrated in recent publications in the field. Here, we consider the P-spline 
framework, focusing on model options that are easy to implement in linear mixed 
model packages. Two examples serve to illustrate and evaluate the methods. A key 
conclusion is that first differences are rather competitive with second differences. A 
further key observation is that second differences require special attention regarding 
the representation of the null space of the smooth terms for spatial interaction, and 
that an unstructured variance-covariance structure is required to ensure invariance to 
translation and rotation of eigenvectors associated with that null space. We develop a 
strategy that permits fitting this model with ease, but the approach is more demanding 
than that needed for fitting models using first differences. Hence, even though in other 
areas second differences are very commonly used in the application of P-splines, our 
conclusion is that with field trials first differences have advantages for routine use.
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BAYESIAN MODEL CHOICE IN FINITE AND INFINITE MIXTURES*

C.P. Robert

Université Paris Dauphine PSL, France, and University of Warwick, UK
xian@ceremade.dauphine.fr

ABSTRACT Testing for the number of components in a finite mixture model or 
against the fit of a finite mixture model for a given dataset has long 

been and still is an issue of much interest, albeit yet missing a fully satisfactory 
resolution. Using a Bayes factor to find the right number of components K in a finite 
mixture model is known to provide a consistent procedure. We furthermore establish 
the consistence of the Bayes factor when comparing a parametric family of finite 
mixtures against the nonparametric location Dirichlet Process Mixture (DPM) model. In 
practice, estimating the model evidence (1) is unfortunately a notoriously difficult task 
for finite and infinite mixture models and we reexamine here different Monte Carlo 
techniques advocated in the recent literature, as well as novel approaches based on 
Geyer’s (1994) reverse logistic technique and sequential Monte Carlo (SMC).

 
*This is joint work with Adrien Hairault (Paris Dauphine) and Judith Rousseau (Oxford).

CONFOUNDER IMPORTANCE LEARNING  
FOR TREATMENT EFFECT INFERENCE

D. Rossell1, M. Torrens1, O. Papaspiliopoulos2

1Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain
2Bocconi University, Milano, Italy

david.rossell@upf.edu

ABSTRACT An important basic problem is to estimate the association of a set of 
covariates of interest (treatments) while accounting for many potential 

confounders. It has been shown that standard high-dimensional Bayesian and penalized 
likelihood methods perform poorly in practice. The sparsity embedded in such methods 
leads to low power when there are strong correlations between treatments and 
confounders, or between confounders, which causes an under-selection (or omitted 
variable) bias. Current solutions encourage the inclusion of confounders to increase 
power, but as we show this can lead to serious over-selection problems. To address 
these issues, we propose an empirical Bayes framework to learn what confounders 
should be encouraged (or disencouraged) to feature in the regression. We develop 
exact computations and a faster expectation-propagation strategy for the family of 



34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής/34th Panhellenic Statistics Conference 77

exponential regression models. We illustrate the applied impact of these issues to study 
the association between salary and potentially discriminatory factors such as gender, 
race and place of birth.

REFERENCES
Torrens, M., Papaspiliopoulos, O., & Rossell, D. (2021). Confounder importance learning for 

treatment effect inference. https://arxiv.org/abs/2110.00314

KEY WORDS
Bayesian inference, Treatment effect estimation, Model selection.

MODELING PLANT GROWTH WITH THE GREENLAB MODEL  
OF DETERMINISTIC ORGANOGENESIS – ESTIMATION STRATEGIES

S. Trevezas

National and Kapodistrian University of Athens
strevezas@math.uoa.gr

ABSTRACT The Greenlab model is a functional-structural plant growth model, 
combining rules for biomass production and allocation, and 

incorporating also botanical rules for the architectural development of plant organs. 
Several versions of this model exist, covering deterministic and stochastic organogenesis 
as well. In this talk, we focus on the development of stochastic models driven by the 
Greenlab model of deterministic organogenesis. In particular, a stochastic deviation 
from the well-known Beer-Lambert empirical law of biomass production, together with 
measurement errors, leads to the formulation of a state space model. Several parameter 
estimation strategies are discussed in the case of individual plant growth and their 
performance is illustrated with data sets from real plants. 

SYSTEMS HEALTH MONITORING AND MANAGEMENT

K. Tsui 

Grado Department of Industrial and Systems Engineering
Virginia Polytechnic Institute and State University

kltsui@vt.edu

ABSTRACT Due to the advancement of computation power, sensor technologies, 
and data collection tools, the field of systems health monitoring and 

management have been evolved over the past several decades with different names 
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under different application domains, such as statistical process control (SPC), process 
monitoring, health surveillance, prognostics and health management (PHM), engineering 
asset management (EAM), personalized medicine, etc. There are tremendous 
opportunities in interdisciplinary research of system monitoring through integration of 
SPC, system informatics, data analytics, PHM, and personalized health management. In 
this talk we will present our views and experience in the evolution of systems monitoring 
and health management, its challenges and opportunities, as well as its applications in 
both machine systems health management and human health management.

APPROXIMATE OBJECTIVE BAYES FACTORS FROM P-VALUES  
AND SAMPLE SIZE: THE 3P√N RULE

E.-J. Wagenmakers

University of Amsterdam 
EJ.Wagenmakers@gmail.com

ABSTRACT In 1936, Sir Harold Jeffreys proposed an approximate objective Bayes 
factor that quantifies the degree to which the point-null hypothesis 

outpredicts the alternative hypothesis. This approximate Bayes factor (henceforth JAB) 
depends only on sample size and on how many standard errors the maximum likelihood 
estimate is away from the point under test. We revisit JAB and introduce a piecewise 
transformation that clarifies the connection to the frequentist two-sided p-value. These 
transformation rules present p-value practitioners with a straightforward opportunity 
to obtain Bayesian benefits such as the ability to monitor evidence as data accumulate 
without reaching a foregone conclusion. Using the JAB framework, we derive simple 
and accurate approximate Bayes factors for the t-test, the binomial test, the comparison 
of two proportions, and the correlation test.

KEY WORDS
Evidence, Standard error, Wald test, Optional stopping.
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STOCHASTIC EPIDEMIC MODELLING OF COVID-19

A. Apsemidis, N. Demiris

Athens University of Economics and Business
apsemidis@aueb.gr

ABSTRACT Covid-19 is undoubtedly a pandemic that the international society 
will remember and one of the most important events of the 21st 

century that has costed many lives and has had a large social impact and economic 
consequences. The deadly disease raised much scientific interest from a statistician’s 
perspective and different models are proposed in the literature. The novelty of our 
methods lies on the fact that they are based on the hidden information of the total - 
rather than the observed - cases, since the disease is really expanding via cases that are 
not recorded. Using the compartmental type of epidemic models, we propose various 
ways of tackling the problem taking into account characteristics of Covid-19 that are 
known in the literature. The fitting procedure has been performed on data from many 
countries other than Greece using the Bayesian way of thinking via Hamiltonian Monte 
Carlo (HMC). 

PREDICTIVE RATIO CUSUM (PRC): A BAYESIAN APPROACH IN ONLINE 
CHANGE POINT DETECTION OF SHORT RUNS

K. Bourazas1, F. Sobas2, P. Tsiamyrtzis3

1 Depart. of Statistical Sciences, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan
2 Multisite Hemostasis Laboratory, Hospices Civils de Lyon

3 Department of Mechanical Engineering, Politecnico di Milano
konstantinos.bourazas@unicatt.it, frederic.sobas@chu-lyon.fr, panagiotis.tsiamyrtzis@polimi.it

ABSTRACT The online quality monitoring of a process with low volume data is a 
very challenging task and the attention is most often placed in 

detecting when some of the underline (unknown) process parameter(s) experience a 
persistent shift. Self-starting methods, both in the frequentist and the Bayesian domain 
aim to offer a solution. Adopting the latter perspective, we propose a general closed-
form Bayesian scheme, whose application in regular practice is straightforward. The 
testing procedure is built on a memory-based control chart that relies on the cumulative 
ratios of sequentially updated predictive distributions. The derivation of control chart’s 
decision-making threshold, based on false alarm tolerance, along with closed form 
conjugate analysis, accompany the testing. The theoretic framework can accommodate 
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any likelihood from the regular exponential family, while the appropriate prior setting 
allows the use of different sources of information, when available. An extensive 
simulation study evaluates the performance against competitors and examines the 
robustness to different prior settings and model type misspecifications, while a 
continuous and a discrete real data set illustrate its implementation. 

KEY WORDS
Statistical process control and monitoring, Self-starting, Decision threshold, Phase I analysis, 

Regular exponential family, Control chart.

A MORTALITY FORECASTING METHOD BASED ON NON-LINEAR 
CREDIBILITY REGRESSION

A. Bozikas, G. Pitselis

Department of Statistics and Insurance Science, University of Piraeus
bozikas@unipi.gr

ABSTRACT In most countries, mortality rates display a downward trend by time. 
In this talk, we propose a mortality forecasting method, which is based 

on non-linear credibility regression. Under this method, we aim to capture the downward 
trend in mortality data and produce more accurate forecasts than those obtained from 
other widely used mortality models. After describing the parameter estimation 
procedure, we evaluate the forecasting performance of the proposed method using 
different mortality datasets.

KEY WORDS
Non-linear credibility regression, Mortality Modelling.

GREEK GDP FORECASTING  
USING BAYESIAN MULTIVARIATE MODELS

Z. Bragoudakis1, I. Krompas2

1Bank of Greece & University of Athens
2NBG Economic Research, National Bank of Greece

zbragoudakis@bankofgreece.gr

ABSTRACT Building on a proper selection of macroeconomic variables for 
constructing a GDP forecasting multivariate model (Kazanas, 2017), 

this paper evaluates whether alternative Bayesian model specifications can provide 
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greater forecasting accuracy compared to a standard VECM model. To that end, two 
Bayesian models are estimated, a Bayesian VAR using Litterman’s prior (1979) and a 
Bayesian VAR with time-varying parameters (TVP-VAR) (Primiceri, 2005). The in-sample 
forecasting performance of all three models is then evaluated over a period of 21 
quarters (2016:Q1 to 2021:Q1), where the Litterman BVAR is found to greatly 
outperform both the VECM and the TVP-VAR.

REFERENCES
Kazanas, T. (2017). A Vector Error Correction Forecasting Model of the Greek Economy. 

Hellenic Fiscal Council Working Paper, no 2.
Litterman, R., (1979). Techniques of forecasting with Bayesian vector autoregressions, Federal 

Reserve Bank of Minneapolis Working Papers, no 115.
Primiceri, G. (2005). Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy, The 

Review of Economic Studies, 72, 821-852.

SUBDATA SELECTION FOR BIG DATA REGRESSION:  
AN IMPROVED APPROACH

V. Chasiotis, D. Karlis

Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, Greece

ABSTRACT In the big data era researchers face a series of problems. Even standard 
approaches/methodologies, like linear regression, can be difficult or 

problematic with huge volumes of data. Traditional approaches for regression in big 
datasets may suffer due to the large sample size, since they involve inverting huge data 
matrices or even because the data cannot fit to the memory. Proposed approaches are 
based on selecting representative subdata to run the regression. Existing approaches 
select the subdata using information criteria and/or properties from orthogonal arrays. 
In the present paper we improve existing algorithms providing a new algorithm that is 
based on D-optimality approach. We provide simulation evidence for its performance. 
Evidence about the parameters of the proposed algorithm is also provided in order to 
clarify the trade-offs between execution time and information gain. Real data 
applications are also provided.
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ON THE STATISTICAL ANALYSIS OF FREELY  
AVAILABLE COVID-19 DATA

A. Chatzilena

Department of Engineering Mathematics,
University of Bristol

a.chatzilena@bristol.ac.uk

ABSTRACT Public health related decisions concerning infectious diseases are 
characterized by the use of complex mathematical models to 

understand the dynamics of infectious diseases and design intervention strategies. 
Efficient modelling and inference procedures for learning the model parameters from 
data are of central interest. A comprehensive review of two new and efficient statistical 
machine learning methods, namely Hamiltonian Monte Carlo and Variational Inference, 
is carried out as implemented in the freely available Stan software and in the light of 
the COVID-19 pandemic, this project revolves around model-based approaches to 
estimate the transmissibility of SARS-CoV2, focusing on two different classes of 
epidemic models. Shortcomings in global epidemiological surveillance, led to the use 
of indirect estimations of infections, through deaths. This approach is adopted to fit 
an extension of the deterministic SEIR (susceptible-exposed-infected-recovered) 
compartmental model, where the transmission rate is a diffusion process, allowing to 
reveal both the effect of control strategies and the changes in individuals’ behaviour. 
We proceed with a suitably tailored chain-binomial epidemic model which is later 
extended to include population heterogeneity, introducing contact uncertainty into 
the inference structure in a highly hierarchical setting, trying to reveal the age 
distribution of infections through deaths. In the main, careful consideration of data 
combined with the use of contemporary developments in statistics, can be an essential 
tool for advanced analysis based on realistically complex models.
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UNIFORM ASYMPTOTIC ESTIMATES IN A BIDIMENSIONAL  
TIME-DEPENDENT RISK MODEL WITH PROPORTIONAL REINSURANCE 

AND GENERAL INVESTMENT RETURNS

M. Cheng1, D.G. Konstantinides2, D. Wang1

1University of Electronic Science and Technology of China
2University of the Aegean, Greece

chming@std.uestc.edu.cn, konstant@aegean.gr, wangdc@uestc.edu.cn

ABSTRACT Consider a bidimensional risk model for an insurer and his reinsurer 
that divides claims in some specified proportions under the assumption 

that the model allows a time-dependent structure. This paper introduces a cadlag 
process to describe the model’s investment return process and firstly proposes a 
condition for the cadlag process that can ensure the uniform asymptotic estimates for 
ruin probabilities when the claim size distribution belongs to the D∩E

R
 class. Especially, 

many important stochastic processes satisfy the condition, such as the Levy process, 
Cox-Ingersoll-Ross model, Vasicek model, Heston model, and Stochastic volatility 
model. Moreover, an inclusion is established between two distribution classes. Finally, 
numerical simulations are provided to demonstrate the accuracy of the asymptotic 
estimates.

REFERENCES
Bardoutsos A.G., & Konstantinides, D.G. (2011). Characterization of tails through hazard rate 
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A UNIFIED BAYESIAN MODEL FOR PREDICTING VOLLEYBALL GAMES

L. Egidi1, I. Ntzoufras2

1University of Trieste, Italy 
2Athens University of Economics and Business, Greece

ntzoufras@aueb.gr

ABSTRACT Volleyball is a team sport with unique and specific characteristics. We 
introduce a new two level-hierarchical Bayesian model which accounts 

for theses volleyball specific characteristics. In the first level, we model the set outcome 
with a simple logistic regression model. Conditionally on the winner of the set, in the 
second level, we use a truncated negative binomial distribution for the points earned by 
the loosing team. An additional Poisson distributed inflation component is introduced 
to model the extra points played in the case that the two teams have point difference 
less than two points. The number of points of the winner within each set is 
deterministically specified by the winner of the set and the points of the inflation 
component. The team specific abilities and the home effect are used as covariates on 
all layers of the model (set, point, and extra inflated points). The implementation of the 
proposed model on the Italian Superlega 2017/2018 data shows an exceptional 
reproducibility of the final league table and a satisfactory predictive ability.

PREDICTION OF WATER CONSUMPTION OF A DRIP IRRIGATION 
SYSTEM FOR GREENHOUSES – A CASE STUDY IN NIGRITA, SERRES

K. Florakis, S. Trevezas 

National and Kapodistrian University of Athens
kwsflw@math.uoa.gr

ABSTRACT Modern greenhouse businesses aim to operate under precision 
agriculture guidelines. Many costs, including electric power and 

fertilizers are driven by the water consumption of plants. Even everyday choices, 
regulating the inner greenhouse environment, or decisions over yield, are determined 
by plant consumption needs. In this study, by linking water consumption with plant’s 
transpiration and biologically relevant and easily interpretable models of biomass 
production, we try to investigate and compare their performances for explaining and 
predicting water consumption. Their performance is also compared with that of some 
other classical statistical techniques and all the findings are illustrated in a hydroponic 
case study conducted in Nigrita (Serres).
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POWER-EXPECTED-POSTERIOR PRIORS AS MIXTURES OF G-PRIORS  
IN NORMAL LINEAR MODELS

D. Fouskakis1, I. Ntzoufras2

1Department of Mathematics, National Technical University of Athens, Greece
2Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, Greece

1fouskakis@math.ntua.gr

ABSTRACT One of the main approaches used to construct prior distributions for 
objective Bayes methods is the concept of random imaginary 

observations. Under this setup, the expected-posterior prior (EPP) offers several 
advantages, among which it has a nice and simple interpretation and provides an 
effective way to establish compatibility of priors among models. In this paper, we study 
the power-expected-posterior prior as a generalization to the EPP in objective Bayesian 
model selection under normal linear models. We prove that it can be represented as a 
mixture of g-prior, like a wide range of prior distributions under normal linear models, 
and thus posterior distributions and Bayes factors are derived in closed form, keeping 
therefore its computational tractability. Following this result, we can naturally prove 
that desiderata (criteria for objective Bayesian model comparison) hold for the PEP 
prior. Comparisons with other mixtures of g-prior are made and results are presented in 
simulated and real-life datasets. 

REFERENCES
Fouskakis, D. & Ntzoufras, I. (2021). Power-Expected-Posterior Priors as Mixtures of g-Priors 

in Normal Linear Models. Bayesian Analysis. Advance Publication 1-27, https://doi.
org/10.1214/21-BA1288

LATENT VARIABLE MODELS AS A COMBINATION OF REFLECTIVE  
AND FORMATIVE STRUCTURAL FORMATIONS 

Z. Georganta

University of Macedonia of Economic and Social Sciences
zoe.georganta@gmail.com, zoe@uom.gr

ABSTRACT Latent Variable Modeling (LVM) or Structural Equation Modeling (SEM) 
have been used extensively in Economics, Social sciences and other 

scientific fields to resolve the problem of statistical and econometric analysis where 
applied research relies on observational studies in which a number of variables involved 
are subject not only to random, but most importantly to systematic, yet uncontrolled 
variation like measurement error. In traditional regression analysis systematic measurement 
errors are not treated separately from random disturbances. The estimated effects 
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obtained this way, no matter whether statistically significant or not, may lead to incorrect 
inferences about the true relationships prevailing in a given situation. Should such 
estimates then be used to produce forecasts or make policy recommendations, could lead 
to embarrassing consequences. Quite often the central issue of data analysis in business 
and economics and in other fields is the visualization of “true” variables which are 
unobservable or latent. Within the LVM framework, “true” variables represent abstract 
concepts or theoretical constructs and their measurement can only be made indirectly by 
linking each of them to one or more observed indicator variables. Since the end of the 
2000’s a debate has been going on among LVM scholars about two competing 
measurement approaches regarding the direction of causality in the structural relationship 
between the latent construct and its indicators: the traditionally used reflective indicator 
approach according to which the direction of causation is from the conceptual latent 
variable to the indicators, and the new formative indicator model in which the direction 
of causation is from the indicators to the latent variable. In this paper a combined 
reflective/formative approach is supported with empirical evidence in economics, business 
and education. The paper emphasizes the usefulness of the approach in economics where 
the advantages of the LVM reflective/formative analytical framework may lead a long-
drawn-out conflict between empirical findings and theory to a satisfactory reconciliation. 

A NEW CLASS OF TEST STATISTICS FOR MARKOV CHAINS  
WITH PRIOR INFORMATION ON THE TRANSITIONS

T. Gkelsinis, V.S. Barbu

Laboratory of Mathematics Raphaël Salem, University of Rouen-Normandy, France
thomas.gkelsinis@univ-rouen.fr

ABSTRACT In the present work we propose a class of test statistics based on the 
family of weighted φ-divergences for general order Markov chains. A 

weight matrix treats the issue of the presence (or not) of prior information on the 
transitions of the system. That methodology could be adapted in the framework of 
homogeneity or goodness-of-fit for Markov chains. The appropriate asymptotic theory 
is presented according with Monte Carlo simulations for assessing the performance of 
the proposed test statistics. 

REFERENCES
Menéndez, M.L., Pardo, J.A. & Pardo, L. (2001). Csiszar’s φ-divergences for testing the order in 
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divergence measures with simulations and applications. Statistical Papers, https://doi.
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CHANGEPOINT DETECTION AND MODELLING OF INCIDENCE DATA

Ε.-N. Kalligeris1, A. Karagrigoriou1, C. Parpoula2

1Lab of Statistics and Data Analysis, Department of Statistics and Actuarial–Financial 
Mathematics, University of the Aegean, Greece

2Department of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences, Greece
ekalligeris@aegean.gr

ABSTRACT When it comes to incidence data, most of the work on this field focuses 
on the modeling of non–extreme periods. Several attempts have been 

made and a variety of techniques are available to achieve so. In this work, in order to 
model not only the non–extreme periods but also capture the behavior of the whole 
time–series, we make use of a dataset on Influenza–Like Illness rate for Greece, for the 
period 2014-2016. The identification of extreme periods is made possible via changepoint 
detection analysis and model selection techniques are developed in order to identify the 
optimal Periodic–type Auto–Regressive Moving Average (ARMA) model with covariates 
that best describes the pattern of the time–series. In addition, in the context of incidence 
data modeling, an advanced algorithm was developed in order to improve the accuracy 
of the selected model. The derived results are satisfactory since the changepoint method 
seems to identify correctly the extreme periods, and the selected model: 1. estimates 
accurately the Influenza– Like Illness syndrome morbidity burden in the case of Greece, 
and 2. captures satisfactorily enough the behavior of the whole time–series. 

REFERENCES
Kalligeris, E.-N., Karagrigoriou, A. & Parpoula, C. (2020). Periodic-type auto-regressive moving 

average modeling with covariates for time-series incidence data via changepoint detection. 
Stat Meth Med Res, 29(6), 1639-1649.

STATISTICAL PROCESS CONTROL TECHNIQUES FOR MONITORING 
THE DYNAMICS OF SARS-COV-2

E.-N. Kalligeris, A. Makrides

Lab of Statistics and Data Analysis, Department of Statistics and Actuarial–Financial 
Mathematics, University of the Aegean, Samos, Greece

ekalligeris@aegean.gr

ABSTRACT Control charts constitute a useful scientific tool for exploring and 
mon- itoring the variability occurs in a process and distinguish whether 

the latter results through a deterministic action or is purely random. If the case is the 
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first one, then appropriate mechanisms have to be employed for (permanently) 
eliminating the causes that led to this problem. As a consequence, control charts could 
be a key tool for ensuring quality and at the same time minimizing (deterministic) 
variation. Having the aforementioned in mind, in this work we implement a reliable and 
accu- rate mechanism based on Statistical Process Monitoring techniques for studying 
the behavior of SARS-CoV-2 disease across ten countries that belong in the wider area 
of the Mediterranean.

REFERENCES
Kalligeris, E.-N. & Makrides, A. (2022). Statistical Process Monitoring Techniques for COVID-19. 

Data Analysis and Related Applications: Theory and Practice Vol. 2, ed. Zafeiris, K. et al., 
iSTE Wiley (to appear).

RELIABILITY INFERENCE FOR ACTUARIAL-FINANCIAL MATHEMATICS 

A. Makrides

University of the Aegean
amakridis@aegean.gr

ABSTRACT An innovative approach of loss ratio forecasting is developed using a 
special type of semi-Markov processes. Three levels of loss ratio are 

considered as the states of a semi-Markov process, and semi-Markov process 
methodology is employed for estimating transition probabilities of loss ratio levels 
transit from a predefined level to another one.

KEY WORDS
Multi-state system, Semi-Markov processes, Reliability analysis, Loss ratio.

THE USE OF THE MODIFIED (Φ, Α) – POWER DIVERGENCE FAMILY  
IN STATISTICAL INFERENCE

Ch. Meselidis, A. Karagrigoriou

Lab of Statistics and Data Analysis, Department of Statistics and Actuarial-Financial 
Mathematics, University of the Aegean, Karlovasi, 83200 Samos, Greece.

meselidis@aegean.gr

ABSTRACT Divergence measures play a crucial role in statistical inference. They 
can be used in the construction of tests of fit as well as for estimation 

purposes. In this work the focus is placed on a modified version of the (Φ,α) – power 
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divergence family (Mattheou and Karagrigoriou 2010) which appears to enclose robust 
estimators that are more efficient than the classical ones. These estimators are used in 
the proposed test statistic that involves four parameters, through which the stability of 
the test is achieved in the case of contaminated data. All the aforementioned notions 
are presented through an extensive simulation study. Regarding the estimation 
procedure, conclusions are based on the mean square error, while for the test statistic 
the size and the power of the test are incorporated.

REFERENCES
Mattheou, K. & Karagrigoriou, A. (2010). A new family of divergence measures for tests of fit. 

Australian & New Zealand Journal of Statistics, 52(2), 187-200.

SOME PROPERTIES OF A NEW CLASS OF CURE MODELS

F. S. Milienos

Panteion University of Social and Political Sciences, Greece
milienos@panteion.gr

ABSTRACT In many social, medical, educational, biological, and industrial 
applications, among others, there exist a non-negligible proportion of 

individuals/items which are not subject to the event of interest (known also as cured 
items; see, for example, the monographs by Maller and Zhou, 1996, and Peng and Yu, 
2021). Therefore, statistical models performing well under the existence or not of a 
cured proportion, frequently offer a necessary flexibility. In this talk we discuss a new 
re-parametrization of a general class of cure models, which not only includes among its 
special cases, the most studied cure models (e.g., the mixture, promotion time and 
negative binomial cure model) but also classical survival models (i.e., without cured 
items). The new class of models has an interesting property, apart from its 
computationally tractable closed form: the case of zero cured proportion is not found 
at the boundary of the parameter space, as it typically happens to other families. The 
(finite) performance of the EM algorithm and likelihood ratio test are studied through 
an extensive simulation study; for illustrative purposes, analysis of two real life data 
sets (on recidivism and cutaneous melanoma) is also carried out.

REFERENCES
Maller, R.A., & Zhou, X. (1996). Survival Analysis with Long-term Survivors. John Wiley & Sons, 

NY
Peng, Y., & Yu, B. (2021). Cure Models: Methods, Applications, and Implementation. Chapman 
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MISUSE OF THE SIGN TEST IN NARRATIVE SYNTHESIS OF EVIDENCE

S. Nikolakopoulos

University of Ioannina, Greece
snikolakopoulos@uoi.gr

ABSTRACT In narrative synthesis of evidence, it can be the case that the only 
quantitative measures available concerning the efficacy of an 

intervention is the direction of the effect, i.e., whether it is positive or negative. In such 
situations, the sign test has been proposed in the literature and in recent Cochrane 
guidelines as a way to test whether the proportion of positive effects is favourable. I 
argue that the sign test is inappropriate in this context as the data are not generated 
according to the Binomial distribution it employs. I demonstrate possible consequences 
for both hypothesis testing and estimation via hypothetical examples.

REFERENCES
Nikolakopoulos, S. (2020). Misuse of the sign test in narrative synthesis of evidence. Research 

Synthesis Methods, 11(5), 714-719.

MODELING THE VARIABILITY OF AN ARABIDOPSIS THALIANA 
POPULATION WITH THE GREENLAB MODEL

I. Oikonomidis, S. Trevezas

National and Kapodistrian University of Athens
goikon@math.uoa.gr

ABSTRACT Greenlab is a functional-structural plant growth model, combining 
rules for biomass production/allocation and architectural development 

of the plant organs. The model can be applied both on the individual, as well as on the 
population level. This study illustrates Greenlab’s formulation as a hierarchical 
population model, where the inter-individual variability is modeled through random 
effects. Two different parameter estimation approaches, a frequentist and a Bayesian 
one, are considered. The non- linearity of the hierarchical model drives the need for 
MCMC methods in both of them. In the frequentist approach, maximum likelihood 
estimation is performed through a stochastic variant of the EM-algorithm, employing 
MCMC methods for the E-step approximation. In the Bayesian approach, posterior 
inference is made possible through an adaptive hybrid Gibbs algorithm. The performance 
of both approaches is illustrated on an Arabidopsis Thaliana population.
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LARGE SCALE CORN PHENOLOGICAL STAGE PREDICTION  
WITH RANDOM FORESTS – THE US CORN BELT

E. Panagiotopoulos, I. Oikonomidis, S. Trevezas

National and Kapodistrian University of Athens
vpanagiotop@math.uoa.gr

ABSTRACT This study addresses the problem of large-scale crop stage percentages 
prediction with remote sensing techniques, implementing machine 

learning techniques and specifically a random forest algorithm. The performance of the 
model is illustrated and compared against existing methods with a case study on the 
US-corn belt over an 18-year period. The crop stage percentages prediction is mobilized 
by two environmental factors, Accumulated Growing Degree Days (AGDD) and 
Accumulated Precipitation (AP), calculated using data from meteorological stations, as 
well as the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), calculated using the 
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor.

POST-PROCESSING MCMC OUTPUTS OF BAYESIAN FACTOR 
ANALYTIC MODELS

P. Papastamoulis, I. Ntzoufras

Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, Greece
papastamoulis@aueb.gr

ABSTRACT A well-known identifiability issue in factor analytic models is the 
invariance of factor loadings with respect to orthogonal 

transformations. This problem burdens the inference under a Bayesian setup, where 
Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods are used to generate samples from the 
posterior distribution. Provided that the MCMC sampler has converged, the MCMC 
sample will be consecutively switching among the multiple modes of the posterior 
surface. Despite the fact that this identifiability problem has no bearings on predictive 
inference or estimation of the covariance matrix, factor interpretation remains 
challenging because the marginal posterior distributions of factor loadings are not 
identifiable. 

We propose to correct invariance of simulated factor loadings using a two-stage 
post-processing approach (Papastamoulis and Ntzoufras, 2022). At first we focus on 
generic rotation invariance, that is, to achieve a simple structure of factor loadings per 
MCMC iteration. However, the loadings are still not identifiable across the MCMC trace 
due to sign and permutation invariance. Sign switching stems from the fact that we can 
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simultaneously switch the signs of latent factors and factor loadings without altering 
the likelihood. Permutation invariance (or column switching) is due to the fact that 
there is no natural ordering of the columns of the factor loading matrix. Thus, factor 
labels can change as the MCMC sampler progresses. That being said, the second step 
is to correct invariance due to specific orthogonal transformations which correspond 
to signed-permutations across the MCMC trace. We demonstrate that the proposed 
method leads to interpretable posterior distributions using synthetic and real data.

REFERENCES
Papastamoulis, P., & Ntoufras, I. (2022). On the identifiability of Bayesian Factor Analytic 

Models. Statistics and Computing, DOI: 10.1007/s11222-022-10084-4.

CHANGE-POINT ANALYSIS METHODS FOR PUBLIC HEALTH  
DECISION-MAKING

C. Parpoula

Department of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences
chparpoula@panteion.gr

ABSTRACT Considerable research has been directed towards early detection of 
the start of the epidemic, in order to initiate a timely response, and 

rarely the focus has been given on the whole signal of the epidemic (i.e., beginning and 
ending dates of a disease outbreak). However, identifying the full-time course of an 
epidemic is of crucial importance since it can improve future outbreak identification and 
allows public health practitioners decide when response activities can cease and 
determine whether new cases are part of a known or a new outbreak. Toward this end, 
this study aims at evaluating the ability of change-point analysis methods to locate the 
whole disease outbreak signal. Depending on the underlying model used to solve the 
change-point problem, we compare the performance of some state of the art parametric 
and nonparametric change-point model approaches with those considered as “gold 
standard” methods. The derived findings support that change-point analysis is a useful 
analytic tool that can be extensively used (supplementing human expertise) to 
understand disease development, evaluate the design of new strategies of prevention 
and control of the disease, and thus steer public health decision-making processes.

REFERENCES
Parpoula, C. (2022). A distribution-free control charting technique based on change-point 

analysis for detection of epidemics. Statistical Methods in Medical Research, https://doi.
org/10.1177/09622802221079347

Texier, G., Farouh, M., Pellegrin, L. et al. (2016). Outbreak definition by changepoint analysis: 
a tool for public health decision? BMC Medical Informatics and Decision Making, 16, 33.



Στατιστική και Πειραματικές Επιστήμες/Statistics and Experimental Sciences94

EXPLORING THE DYNAMICS OF A 12-MOS ELECTRONIC NOSE SENSOR 
FOR MEAT ANALYSIS PURPOSES

D. E. Pavlidis, G.-J. E. Nychas

Agricultural University of Athens, Department of Food Science & Human Nutrition,  
Laboratory of Microbiology and Biotechnology of Foods, Greece

d.pavlidis@aua.gr

ABSTRACT Multiple response surface methodology (M-RSM) was used to optimize 
the 12 sensor responses during meat analysis by means of electronic 

nose. Three independent variables, namely headspace formation temperature (25-60 
oC), equilibrium time (10-30 min) and injection volume of (500-2000 μL) were 
investigated. A central composite design (CCD) was applied for experimental design 
and analysis of the results to obtain the optimal processing parameters. Three classes 
of meat according to the storage period (day 0, 3 and 7) were used to explore the 
important parameters as well as the interaction effect of the variables. The findings of 
the 16 patterns showed that temperature and injection volume, as well as their 
combination were significant during the analysis of the samples for all the cases. On 
the contrary, equilibrium time did not have any significant effect, except for samples at 
early period (day3). The derived optimal conditions selected for further analysis were 
60 oC, 5 min and 2000 μL for temperature and time of incubation and injection volume 
respectively. Sensitivity was tested in aerobically stored (4oC) beef, pork and chicken 
minced meat. Principal Component-Discriminant Function Analysis (PC-DFA), managed 
to discriminate beef samples according to days of storage. From the scores plot, it is 
evident that samples at Day 0 are well separated from stored, having negative values 
on Discriminant Function (DF) 1 and positive on DF2. Further, a clear separation 
between days 1-4 and days 5-7 is evident, with the latter being clustered on the right 
axis of the 2D scatter plot. Similar results were obtained for pork minced meat, while 
an opposite trend appeared for chicken minced meat, an outcome that highlights the 
different spoilage process between white and red meats. 

This study showed the potential of electronic nose for a holistic approach in meat 
analysis section, where sensors could provide information regarding the origin and the 
spoilage level of meat. 
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AN EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING  
AVERAGE CONTROL CHART BASED ON SIGNED RANKS  

FOR FINITE HORIZON PROCESSES

T. Perdikis

Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, Greece
theoperdikis92@gmail.com

ABSTRACT Distribution-free control charts are an efficient quality monitoring 
tool to inspect lots of parts manufactured within a finite production 

horizon. In this work, the performance of the Exponentially Weighted Moving Average 
chart based on the Wilcoxon signed rank statistic is investigated for on-line monitoring 
of finite production runs. The chart’s on-target performance is evaluated through a 
specific non-homogeneous Markov chain model under different process scenarios. A 
numerical analysis is conducted for determining its optimal design and a performance 
comparison with other available schemes is presented for different symmetric 
distributions of observations. Finally, an illustrative example is presented to show a 
practical implementation of the investigated chart.

THE LEPTO-VARIANCE OF STOCK RETURNS

V. Polimenis

State Fiscal Institute, Republic of Uzbekistan
polimenis@yahoo.com

ABSTRACT In machine learning, a Regression Tree (RT) sorts the samples using a 
specific feature and finds the split point that produces the maximum 

variance reduction from a node to its children. Our key observation is that the best 
factor to use (in terms of MSE drop) is always the target itself, as this most clearly 
separates the target. Thus, using the target as the splitting factor provides an upper 
bound on MSE drop (or lower bound on the residual children MSE).  Based on this 
observation, we define the k-bit lepto-variance λk2 of a target variable (or equivalently 
the lepto-variance at a specific depth k) as the variance that cannot be removed by any 
regression tree of a depth at most k. As the upper bound of the RT performance of any 
feature, we believe λk2 to be an interesting statistical concept related to the underlying 
structure of any sample. At any depth, total variance for a sample is thus decomposed 
into lepto-variance λk2 and macro-variance μk2. We demonstrate 1- and 2-bit regression 
tree based lepto-variance analysis for daily IBM stock returns for a 5-year period. 
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DISAGGREGATE INCOME AND WEALTH EFFECTS ON PRIVATE 
CONSUMPTION IN GREECE

D. Sideris1,2, G. Pavlou1

1Bank of Greece 
2Panteion University

dsideris@bankofgreece.gr

ABSTRACT The aim of the present paper is to identify the main determinants of 
private consumption in Greece for the recent period 2003: Q1- 

2020:Q1. The issue is of particular interest for Greece, now that the economy is trying 
to return to a sustainable growth path following the pandemic episode, since private 
consumption constitutes the main component of Greek GDP. The study analyses the 
determinants of private consumption, paying particular attention to disaggregated 
income and wealth effects. The major novelty of the paper with respect to the Greek 
literature on consumption is that it assumes that different types of income play a 
different role in consumers’ behavior: so, disposable income is decomposed into its 
labour and non-labour components. To this end, four alternative measures of labour 
income are computed based on quarterly non-financial accounts data of the households’ 
sector. The more granular analysis of disposable income is important, as MPCs may 
differ according to the income source. 

The standard cointegration and error correction model (ECM) approach is applied 
to examine potential income and wealth effects on consumption. The results highlight 
the predominance of the labour income effect, relative to that of non-labour income. 
Additionally, non-financial wealth, -housing wealth essentially- is found to have a 
stronger positive effect on private consumption compared to financial wealth. The 
results stress the importance of decomposing not only household wealth, but also 
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disposable income to efficiently estimate private consumption. The strength and 
persistence over time of labour income effects on private consumption suggest that 
labour income should be monitored cautiously by both forecasters and policy makers.

ASSESSING THE IMPACT OF VACCINATION PRIORITISATION 
STRATEGIES AND OF NON-PHARMACEUTICAL INTERVENTIONS 

ON COVID-19 PANDEMIC USING MATHEMATICAL MODELS

V. Sypsa

Department of Hygiene, Epidemiology and Medical Statistics,
Medical School, National and Kapodistrian Univerity of Athens, Greece

vsipsa@med.uoa.gr
 

ABSTRACT In evaluating the impact of public health interventions, it is often not 
possible to conduct randomised experiments. In this presentation, I 

will discuss how mathematical models have been used during the COVID-19 pandemic 
to identify the appropriate vaccination prioritisation strategies and to assess the impact 
of non-pharmaceutical interventions, including social distancing measures, testing and 
isolation/quarantine, with some examples of how these were applied in Greece. 

CLINICAL TRIALS DURING COVID-19 PANDEMIC:  
CHALLENGES AND LESSONS

G. Touloumi

Department of Hygiene, Epidemiology and Medical Statistics,
Medical School

National and Kapodistrian University of Athens
gtouloum@med.uoa.gr

ABSTRACT COVID-19 pandemic has become one of the major public health 
challenges in the world, asking for rapid responses and collaborative 

research. COVID-19 clinical trials during pandemic had to face several challenges in 
their design (adaptive, big trial platforms, inclusion criteria, primary outcome definition) 
as well as in their implementation (managing/coordinating international collaborative 
studies, infected individuals’ physical distancing). The pandemic had also serious effects 
on the contact of other non-COVID trials. Many of these effects will remain with us in 
the future. The implementation of new technologies (e.g., telemedicine, portable 
sensors, hybrid monitoring system) in the contact of trials poses several challenges 
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including ethical, design, implementation and statistical analysis and interpretation 
issues. Clinical trials are and will remain an essential tool in clinical research. In this 
presentation we will briefly discuss the effects of the COVID-19 pandemic in current 
and future clinical trials.  

COMPOUND SOONER WAITING TIME PROBLEMS  
IN MULTISTATE TRIALS

I.S. Triantafyllou, M.V. Koutras 

Department of Statistics & Insurance Science, University of Piraeus, Greece
itriantafyllou@unipi.gr, mkoutras@unipi.gr

ABSTRACT In some applications one may face the problem of analyzing the 
functionality of units that are subject to two different types of failures. 

Units or systems experiencing two different failure types can be modelled by considering 
sequences of trials with three possible outcomes in each one (say F1: failure of type I, 
F

2
: failure of type II, S: success). Then system’s lifetime can be studied by looking at the 

waiting time T until the first occurrence of an F
1 
–  run of length k  or an  F

2 
–  run of 

length r  [see, e.g. Koutras and Alexandrou (1997)]. If  Y
t 
–  denotes the interarrival 

time between the  (t –1) –  th  and t –  th trial, then the compound random variable 
S = ΣΤ

i =1 Yi  is potentially useful for modeling the lifetime of a three-state system under 
several real time set-ups. The compound random variable S  has been also studied 
recently, under different frameworks, by Koutras and Eryilmaz (2017) and Koutras et al. 
(2016). In the present work, we develop some results for the distribution of the random 
variable S in the case where  Y

t  ’s are discrete random variables. More precisely, the 
probability generating function and the moments of S are studied, while an approach 
for evaluating its probability mass function is also provided. The development of our 
results make use of the recursions suggested by Eisele (2006).

REFERENCES
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Koutras, M.V. & Eryilmaz, S. (2017). Compound geometric distribution of order k. Methodology 

and Computing in Applied Probability, 19, 377-393. 
Koutras, M.V. & Alexandrou, V.A. (1997). Sooner waiting time problems of trinary trials. Journal 

of Applied Probability, 34, 593-609. 
Koutras, V.M., Koutras, M.V. & Yalcin, F. (2016). A simple compound scan statistic useful for 
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A NOVEL CONDITIONAL AUTOREGRESSIVE RANGE MODEL

P. Tsamtsakiri, D. Karlis 

Department of Statistics, School of Information Sciences and Technology
ptsamtsak@aueb,gr, karlis@aueb.gr

ABSTRACT In this article we present a new flexible model of multivariate 
distribution. The basic idea based on the generator of FGM family of 

copulas and it allows for strong correlation of any signs. Considering continuous data 
and using an alternative approach based on laplace transform we construct a new 
model and we examine many properties. A bivariate version of the Exponential 
distribution also proposed. At all of those dimensions we examine correlation structure 
and we make a comparison with other models that they have been also proposed. A 
simulation study and an application with daily prices for two stocks are also provided.
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Fernandes, M., B. de Sá Mota, & Rocha, G. (2005). A multivariate conditional autoregressive 

range model. Economics Letters 86 (3), 435-440
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distributions. Communications in Statistics-Theory and Methods, 25 (6), 1207-1222.
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THE IDENTIFICATION, IMPACT, AND MANAGEMENT 
 OF MISSING VALUES IN NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY:  
INSIGHTS FROM THE ATTICA EPIDEMIOLOGICAL STUDY

T. Tsiampalis, D.B. Panagiotakos

School of Health Science and Education, Harokopio University, Athens, Greece
ttsiam@hua.gr

ABSTRACT Missing data is a common problem in epidemiological studies, while it 
becomes more critical, when the missing data concern a multi-item 

instrument, since lack of information in even one of its items, leads to the inability to 
calculate the total score of the instrument. The aim was to investigate the determinants 
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of low response rate in a self- rating multi item scale, estimating the individuals’ 
nutritional habits, as well as, to compare different missing data handling techniques 
regarding the imputation of missing values in this context. The sample from ATTICA 
epidemiological study was used, with complete baseline information (2001–2002) 
regarding their demographic characteristics [n = 2194 subjects (1364 men: 64 years old 
(SD = 12 years) and 830 women: 66 years old (SD = 12 years))]. Adherence to the 
Mediterranean diet was assessed at baseline, with the MedDietScore scale. Logistic and 
Poisson regression analysis were used, in order to explore the low response’s 
determinants in the scale. Seven missing data handling techniques were compared in 
terms of the estimated regression coefficients and their standard errors, under different 
scenarios of missingness, in the context of a multivariable logistic regression model 
examining the association of the scale with the participants’ likelihood of being 
hypertensive. Older age, lower educational level, poorer health status and unhealthy 
lifestyle habits, were found to be significant determinants of high nonresponse rates in 
the MedDietScore scale. Besides, female participants were more likely to have missing 
data in the items of the MedDietScore scale. Concerning the analysis of such data, 
multiple imputation was found to be the most effective technique, even when the 
number of missing items was large. The present work augments prior evidence that 
higher non-response to health surveys is significantly affected by responders’ background 
characteristics, while it gives rise to research towards unrevealed paths behind this 
claim, especially in the era of nutritional epidemiology. 

A BAYESIAN APPROACH TO INFERENCE  
FOR DEFECTIVE CURE RATE MODELS UNDER THE ASSUMPTION  

OF RIGHT CENSORING MECHANISM

T. Tsiampalis, D.B. Panagiotakos

School of Health Science and Education, Harokopio University, Athens, Greece
ttsiam@hua.gr

ABSTRACT Cure rate models, which are used for modelling time-to-event data 
incorporating a cure fraction, have become increasingly important in 

the field of clinical trials and epidemiological studies. Recently, a new approach has 
been suggested, the methodology of which is based on the use of defective distributions 
for modelling the cure rate fractions. The aim of the present work was to provide new 
Bayesian estimates for the parameters of the defective models used for cure rate 
modelling under the assumption of right censoring. Markov chain Monte Carlo (MCMC) 
algorithms were developed for inferring the parameters of a broad class of defective 
models, both for the baseline distributions (Gompertz & Inverse Gaussian), as well as, 
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for their extension under the Marshall-Olkin family of distributions. The Bayesian 
estimates of the distributions’ parameters, as well as their associated credible intervals, 
were obtained from the samples drawn from their joint posterior distribution. Bayesian 
estimates’ behavior was evaluated and compared with the respective maximum 
likelihood estimates through simulation experiments, while they were also applied and 
evaluated to real- life scenarios (colon cancer, melanoma, CVD incidence). In case of 
the Gompertz distribution, both inferential procedures achieved approximately the 
same mean squared errors for both parameters and the cure fraction, while in case of 
the Inverse Gaussian distribution, the coverage probability, both for the distribution’s 
parameters and the cure rate fraction, achieved under the Bayesian framework was 
greater than the one based on the maximum likelihood inferential procedure. The 
present work was the first attempt to Bayesian inference for these distributions. A new 
approach was introduced for obtaining the Bayesian estimates for the parameters of 
the defective Gompertz distribution, by assuming the Uniform distribution as a prior 
distribution for the parameters, while this was the first time that Bayesian estimates 
were obtained for the parameters of the defective Inverse Gaussian distribution, as well 
as for the parameters of the extension of those distributions under the Marshall-Olkin 
family.



Στατιστική και Πειραματικές Επιστήμες/Statistics and Experimental Sciences102

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΌΥ
(στα ελληνικά)

[eStat] ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - Το Ελληνικό Λογισμικό Στατιστικής
Ένα 6-ωρο σεμινάριο
Το λογισμικό [eStat] αποτελεί ένα βασισμένο στο διαδίκτυο στατιστικό λογισμικό το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε με χρήση Η/Υ, 
ταμπλετ ή κινητού, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Το eStat μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για (και από) μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου/Λυκείου και Πανεπιστημίου.

Περίληψη του Σεμιναρίου
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οπτικοποίηση δεδομένων, πίνακες συχνοτήτων, κατανο-
μές, έλεγχο υποθέσεων και ανάλυση παλινδρόμησης. Επιπλέον, περιλαμβάνει ποικίλες 
τεχνικές προσομοίωσης για τη μελέτη Στατιστικών θεωριών. Αυτό είναι το πρώτο πολυ-
γλωσσικό λογισμικό και το πρώτο το οποίο είναι πλήρως εξελληνισμένο. Ποιος πρέπει 
να το Παρακολουθήσει: Φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές Λυκείου και Πανεπιστημίου οι 
οποίοι θα ήθελαν να εντρηφύσουν σε στατιστικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων με έναν 
προσιτό και συνάμα καθοριστικό τρόπο.

Πρότερη Γνώση
Καμία. Βασικές γνώσεις στατιστικής ανάλυσης.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι συμμετέχοντες θα χρειαστούν έναν σταθερό Η/Υ ή ένα laptop. Η εγκατάσταση του 
λογισμικού καθώς και τα αρχεία προς κατέβασμα θα διατεθούν live κατά τη διάρκεια του 
σεμιναρίου.

Εκπαιδευτές
Lee Jung Jin, Emeritus Professor, Soongsil University, Korea & Professor, ADA University, 
Azerbaijan.
Karagrigoriou Alex, Professor and Director, Lab of Statistics and Data Analysis 
(LabSTADA), University of the Aegean, Greece.
Koukoumis Charalampos, MSc in Stat & Data Analysis, Lab of Statistics and Data 
Analysis (LabSTADA), University of the Aegean, Greece.

Πληροφορίες
ch.koukoumis@gmail.com & alex.karagrigoriou@gmail.com
LabSTADA: http://actuarweb.aegean.gr/labstada/index.html 
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SEMINAR DESCRIPTION
(in English)

[eStat] SOFTWARE - The Greek Statistics Software
A 6-hour seminar
The Software: [eStat] software is a web-based statistical software which can be used 
anytime and anywhere using PC, tablet, or mobile phone with free of charge. eStat can 
be used for (and by) students in Elementary School, in Middle / High School and at the 
University Level.

Seminar Abstract
It can be used for practicing visualization, frequency table, distributions, testing 
hypothesis and regression analysis. It also includes many simulation modules for 
studying theories in Statistics.

This is the first multilingual software and the first that runs in Greek.

Who should attend: Students, researchers, high school teachers and university 
instructors who would like to gain momentum for statistical ideas about data in an 
accessible, influential way.

Prior Knowledge
None. Basic ideas of statistical analysis.

Technical prerequisites
Participants will need a desktop/laptop. Software installation and downloads are 
provided live during the seminar.

Instructors
Lee Jung Jin, Emeritus Professor, Soongsil University, Korea & Professor, ADA University, 
Azerbaijan.
Karagrigoriou Alex, Professor and Director, Lab of Statistics and Data Analysis 
(LabSTADA), University of the Aegean, Greece.
Koukoumis Charalampos, MSc in Stat & Data Analysis, Lab of Statistics and Data 
Analysis (LabSTADA), University of the Aegean, Greece.

Info
ch.koukoumis@gmail.com & alex.karagrigoriou@gmail.com
LabSTADA: http://actuarweb.aegean.gr/labstada/index.html 
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