
Καλωσόρισμα Πρωτοετών Φοιτητών 

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, 
 
τα μέλη του Τμήματος  Στατιστικής και Αναλογιστικών  -  Χρηματοοικονομικών  
Μαθηματικών    του Πανεπιστημίου  Αιγαίου  σας συγχαίρουν για την  επίτευξη του  
στόχους σας και την  εισαγωγή σας στο  Τμήμα  μας. Θερμές ευχές για καλωσόρισμα  
και καλή αποδοτική ακαδημαϊκή χρονιά.  
Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών  -  Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  
έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη  
διδασκαλία και έρευνα, στα  γνωστικά πεδία  της Στατιστικής, της Αναλογιστικής  
Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών.  Ο  σκοπός  του Τμήματος  
είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές  
μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων  
επιστημών, όπως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς  
κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να  
καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να 
προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές.  
Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε  πλήθος ρόλων,  
όπως: στατιστικοί,  αναλυτές δεδομένων, αναλογιστές, διαχειριστές κινδύνων,  
χρηματοοικονομικοί αναλυτές ή χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Επίσης, οι  
απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση να εκπονήσουν στατιστικές μελέτες και 
έρευνες σε όλους τους κλάδους της αγοράς.  
Tόσο  στον  ιδιωτικό  όσο και στο  δημόσιο τομέα, oι απόφοιτοι του τμήματος 
μπορούν να απασχοληθούν σε πολλές  προσοδοφόρες θέσεις εργασίας, σε εταιρίες 
ή οργανισμούς, όπως π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηματιστηριακές 
εταιρίες και αμοιβαία κεφάλαια, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, εταιρίες 
έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες 
τηλεπικοινωνιών, φαρμακευτικές εταιρίες ή νοσοκομεία (βιοστατιστική), Υπουργεία 
και δημόσιοι οργανισμοί, υπερεθνικοί οργανισμοί (όπως π.χ. Διεθνές  Νομισματικό 
Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurostat, Παγκόσμια  
Τράπεζα, κλπ.).  
Οι καθηγητές του τμήματος καθώς και το γραμματειακό προσωπικό είναι στην  
διάθεση σας για να σας καθοδηγήσουν  και να σας συμβουλέψουν στα  ακαδημαϊκά 
σας βήματα.  Σας ευχόμαστε καλή φοίτηση και σας καλούμε να αξιοποιήσετε τις  
ευκαιρίες και τις δράσεις της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
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