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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ      ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων  
με Διεθνή Συμμετοχή 

 
ΚΑΒΑΛΑ 12-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το 7o Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί 
στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου του 2013 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Καβάλας.  

Θεματικές ενότητες 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και 
εφαρμογών των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων σε ποικίλα επιστημονικά 
πεδία:  
- Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες 
- Μάρκετινγκ και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
- Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 
- Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική  
- Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα 
- Εκπαίδευση και Διδακτική 
- Ψυχολογία  
- Επιστήμες Υγείας  
- Βιβλιοθηκονομία 
- Γλωσσολογία  
- Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων 
- Θεωρητικές Εξελίξεις στο χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων 
 

Υποβολή εργασίας 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν εκτεταμένη περίληψη της 
εργασίας τους, στα ελληνικά και στα αγγλικά, μέχρι τις 15 Μαϊου 2013            
15 Ιουνίου 2013. Η περίληψη δε θα πρέπει να ξεπερνά τη μία σελίδα για 
κάθε γλώσσα. Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική 
μορφή στην παρακάτω διεύθυνση:  gflorou@teikav.edu.gr 
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Οδηγίες συγγραφής περίληψης 

Η περίληψη του άρθρου υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή 

αγγλική γλώσσα με μια ευρεία περίληψη (με τον αντίστοιχο τίτλο) στην 

αγγλική (αντίστοιχα ελληνική). Το κείμενο να είναι γραμμένο σε επεξεργαστή 

κειμένου Microsoft Word for Windows (γραμματοσειρά Times Roman 

μεγέθους 11. Το κείμενο να είναι γραμμένο σε διάστημα 1.5 γραμμές, σε χαρτί 

Α4 (21cm x 29.8cm) και ο ωφέλιμος χώρος των σελίδων να είναι 13cm x 

20cm. Ο τίτλος της εργασίας να είναι με πεζά γράμματα σε έντονη γραφή, σε 

μέγεθος γραμματοσειράς 19 και στοίχιση στο κέντρο. Τα ονόματα των 

συγγραφέων και το Πανεπιστήμιο ή η Εταιρία όπου εργάζονται να ακολουθούν 

του τίτλου και να είναι με πεζά γράμματα, μεγέθους 12 και στοίχιση στο 

κέντρο.  

 

Κόστος συμμετοχής 
      Μέλη ΔΕΠ: 80ευρώ 
      Φοιτητές: 30ευρώ 
 
Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Πρόεδρο 
της Οργανωτικής Επιτροπής  

Καθηγήτρια κ. Γιαννούλα Φλώρου, 
Τηλ. (+30) 2510 462158, gflorou@teikav.edu.gr 

 

Ιστοσελίδα συνεδρίου 
http://www.gsda.gr/sinedria.htm 
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