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«Σεμινάριο Μαθηματικής Προτυποποίησης»
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 -16
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Μαθηματική
Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και Χρηματοοικονομικά» συνεχίζουμε και φέτος τον κύκλο
διαλέξεων, που κατά κύριο λόγο απευθύνονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, από επιστήμονες, που
δραστηριοποιούνται
στα
αντικείμενα
των
δύο
κατευθύνσεων:
Τεχνολογίες
και
Οικονομικά/Χρηματοοικονομικά.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος
σημαντικές εφαρμογές των μαθηματικών σε διάφορους τομείς των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας
και της Οικονομίας καθώς και να τους κάνει κοινωνούς στις διεθνείς τάσεις στα σχετικά αντικείμενα τόσο
από επιστημονική / ακαδημαϊκή όσο και από επαγγελματική πλευρά.
Μεταξύ των στόχων του σεμιναρίου είναι αφενός να καταδειχθεί –μεταξύ των άλλων- η σημαντική
συμβολή της μαθηματικής θεμελίωσης μεθόδων και τεχνικών, που εδράζονται σε συγκεκριμένες περιοχές
των σύγχρονων θεωρητικών μαθηματικών, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση σοβαρών
προβλημάτων προερχομένων από τη φύση και την κοινωνία και αφετέρου να αναδειχθεί η κοινή
προέλευση μαθηματικών προσεγγίσεων, που εφαρμόζονται σε προβλήματα των εν λόγω επιστημονικών
περιοχών και που φαινομενικά είναι «ξένα» μεταξύ τους.
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ του Τομέα
Μαθηματικών, ΣΕΜΦΕ, Κτίριο Ε, 2ος Όροφος, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/04/2016 18:30–20:00, Δρ. Γεώργιος Μιχελής, Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου ΤΑΜΕΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος: “Η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών και το μέλλον του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος ”
Περίληψη: Η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση έλαβε χώρα τους τελευταίους μήνες του 2015 κάτω από
εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.
Η ομιλία θα επικεντρωθεί στους λόγους που οδήγησαν στην τρίτη κατά σειρά ανακεφαλαιοποίηση τα
τελευταία τρία χρόνια, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, την τελική έκβαση, τις μεταβολές στο
μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, τους κινδύνους που ελλόχευαν και στο ρόλο του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Τέλος, θα γίνει μνεία στο μέλλον του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με αναφορά κυρίως στις
προκλήσεις που οι τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια.
Συνοπτικό Βιογραφικό Γιώργου Μιχελή
Ο κος Γεώργιος Μιχελής διορίστηκε Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) το Μάιο του 2015.
Ο κος Μιχελής διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο έχοντας εργαστεί σε υψηλόβαθμες θέσεις σε
διάφορους οργανισμούς. Από το 2004 έως το 2007 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην Bancpost, θυγατρικής
της Eurobank στη Ρουμανία. Από το 1984 έως το 1990 κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στην Εμπορική Τράπεζα,
ενώ διετέλεσε Γενικός Διευθυντής από το 1989 έως το 1990 και Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου από το 1996 έως το 2004 στην εν λόγω τράπεζα. Από το 1990 έως το 1995 διετέλεσε
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Chief Operating Officer στην Εγνατία Τράπεζα, της οποίας υπήρξε και ιδρυτικό
μέλος.
Έχει διατελέσει Διοικητικός Διευθυντής στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και ήταν μέλος σε διοικητικά
συμβούλια και εκτελεστικές επιτροπές πολλών χρηματοπιστωτικών και θεσμικών οργανισμών στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, όπως στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας στη Γερμανία και στην Κύπρο, στο Χρηματιστήριο
Αθηνών Α.Ε, και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στη Visa International. Επίσης, ήταν Δήμαρχος Σκοπέλου
από το 2011 έως το 2014.
Είναι κάτοχος Μ.Α. στα οικονομικά από το Boston College, Chestnut Hill των Η.Π.Α. και Διδακτορικού (Ph.D.) στα
Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστώνης των Η.Π.Α.
Από το 1978 έως το 1984 ο κος Μιχελής δίδασκε οικονομικά σε πανεπιστήμια της Αμερικής ενώ έχει και
πλούσιο συγγραφικό έργο στο χρηματοοικονομικό τομέα, με τελευταίες δημοσιεύσεις στο Δελτίο της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών με τίτλο «Ο ρόλος της τεχνολογίας στον τραπεζικό κλάδο την επόμενη δεκαετία» και στο

European Journal of Operational Research με τίτλο «Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη στις ιδιωτικές
τράπεζες.»
Για περισσότερα επισκεφθείτε τη σελίδα του HFSF: http://www.hfsf.gr/el/generalcouncil.htm

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/04/2016 17:00–18:20, Καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ.
Τίτλος: “Σεισμικά προβλήματα στην Γεωτεχνική Μηχανική (απ’ την παρατήρηση, στην ανάλυση, και στο
πείραμα)”
Περίληψη: Η διάλεξη θα ξεκινήσει με ανασκόπηση των κυριοτέρων φαινομένων που συνοδεύουν έναν
σεισμό, δίδοντας έμφαση σε προβλήματα σχετιζόμενα με το έδαφος και την θεμελίωση κατασκευών.
Οι παρατηρήσεις, μέσω καί ενόργανων καταγραφών της εδαφικής ταλάντωσης, αποτελούν τον στόχο
φυσικής-μαθηματικής προσομοίωσης, αλλά και το «μέτρο συγκρίσεως» για την επαλήθευση
(επιβεβαίωση) της προσομοίωσης. Πειράματα σχεδόν – φυσικής (πάντως μεγάλης) κλίμακας είναι η
σύγχρονη τάση για την διαλεύκανση των δυσεπίλυτων προβλημάτων. Το βασικό ωστόσο εργαλείο είναι
η χρήση προχωρημένων αριθμητικών αλγορίθμων (μέσω εύχρηστων προγραμμάτων). Τα ανωτέρω θα
δειχθούν μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων αναφερομένων σε πλήθος κατασκευών, όπως βάθρα
γεφυρών, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, και μνημειακές κατασκευές.
Συνοπτικό Βιογραφικό Γιώργου Γκαζέτα
Είναι Καθηγητής στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Απόφοιτος της
ιδίας Σχολής, είναι διδάκτωρ του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Το 1982 εξελέγη τακτικός
Καθηγητής στο ΕΜΠ, όπου επί 30+ χρόνια διδάσκει Κλασσική και Σεισμική Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις.
Έχει διδάξει επίσης ως καθηγητής (διαφόρων βαθμίδων) σε τρία αμερικανικά Πανεπιστήμια και έχει δώσει
πολυήμερα σεμινάρια σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ιαπωνικά ερευνητικά Ινστιτούτα.
Το 2015 έλαβε το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις Μνήμην Βασίλη Ξανθόπουλου –
Στέφανου Πνευματικού, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
Το ερευνητικό έργο του καλύπτει ευρύ φάσμα της γεωτεχνικής και σεισμικής μηχανικής, με έμφαση στην
εφαρμογή της κυματικής σε σύνθετα προβλήματα δυναμικής αλληλεπίδρασης συστημάτων εδάφους–θεμελίου–
κατασκευής, στην επινόηση φυσικής–εμπνεύσεως απλοποιημένων μεθόδων αντισεισμικού υπολογισμού, και
στην μετασεισμική διερεύνηση αστοχιών με στόχο την εξιχνίαση παράδοξων συμπεριφορών. Θεωρεί ωστόσο
εξίσου σημαντική την συμβολή του στην ελληνική επιστήμη–τεχνολογία, την συστηματική εφαρμογή των
ερευνητικών του επιτευγμάτων σε πραγματικά έργα πολιτικού μηχανικού (φράγματα, γέφυρες, λιμάνια,
κατασκευές), και την προσαρμογή–μεταφορά της εμπειρίας του αυτής στην διδασκαλία. Υπήρξε μέλος των
συγγραφικών ομάδων των αντισεισμικών κανονισμών στην Ελλάδα (ΕΑΚ), Ευρώπη (EC8) και ΗΠΑ (NEHRP).

Για το ερευνητικό του έργο έχει λάβει πολυάριθμα διεθνή βραβεία από τις ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιαπωνία,
Ινδία, Νέα Ζηλανδία, καθώς και από την Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή Εδαφομηχανικής. Αναφέρονται: το
βραβείο Alfred Noble από κοινού από 5 Τεχνικά Επιμελητήρια των ΗΠΑ, το βραβείο Huber και Croes (του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών των ΗΠΑ), και το βραβείο ISET-SP (του Συλλόγου Αντισεισμικών Μηχανικών της
Ινδίας). Υπήρξε ο (επίλεκτος) ομιλητής των προβεβλημένων διαλέξεων “Coulomb” (2009) και “Ishihara” (2013),
και ο κεντρικός ομιλητής σε άνω των 50 παγκοσμίων και ελληνικών συνεδρίων. Πολύ μεγαλύτερη χαρά όμως
έχει πάρει και παίρνει από τους πολυάριθμους «διπλωματικούς» και «διδακτορικούς» φοιτητές του, που τώρα
διαπρέπουν στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό στίβο.
Για περισσότερα επισκεφθείτε τη σελίδα: http://www.civil.ntua.gr/gazetas/

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/03/2016 18:30–19:30, Professor Petros Maragos, School of E.C.E., National Technical
University of Athens, Greece
Τίτλος: “Action and Gesture Recognition in Human-Robot Interaction”
Περίληψη: In this talk we will present some advances from our research in the EU project MOBOT
which generally aims at the development of an intelligent active mobility assistance robot. We will focus
on one of its main goals: to provide multimodal sensory processing capabilities for human action
recognition. Specifically, a reliable multimodal information processing and action recognition system
needs to be developed, that will detect, analyze and recognize the human user actions based on the
captured multimodal sensory signals and with a reasonable level of accuracy and detail for intelligent
assistive robotics. One of the main thrusts in the above effort is the development of robust and effective
computer vision techniques to achieve the visual processing goals based on multiple cues such as
spatiotemporal RGB appearance data as well as depth data from Kinect sensors. Another major
challenge is the integration of recognizing specific verbal and gestural commands in the considered
human-robot interaction context. In this presentation we summarize advancements in three tasks of the
above multimodal processing system for human-robot interaction (HRI): action recognition, gesture
recognition and spoken command recognition. More information, related papers and current results can
be found in http://cvsp.cs.ntua.gr and http://robotics.ntua.gr .
Speaker’s Biosketch: http://cvsp.cs.ntua.gr/maragos
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/03/2016 17:00–18:00, Professor Antonis Papapantoleon, Institut für Mathematik,
Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 136, 10623 Berlin, Deutschland
Τίτλος: «Improved Fréchet-Hoeffding bounds on $d$-copulas and applications in model-free finance»
Περίληψη: We consider the problem of finding model-free bounds for prices of multi-asset options
(i.e. options on multiple underlyings) in the case when partial information of the assets’ probability
distribution is available. We focus on the case in which the one-dimensional marginal distribution of
each individual asset is known while also partial information on the dependence structure between the
assets is available. This is in the literature often referred to as dependence uncertainty. The problem

has been extensively studied in the two-asset case for which solutions were given by Tankov (2011)
and Bernard et al. (2012). We extend these results to options that depend on more than two assets.
The solution is based on an improvement of the classical Fréchet-Hoeffding bounds that allows for a
representation of partial information on the dependence structure. By an extension of the results of
Müller and Stoyan (2003) on multivariate stochastic dominance we are able to show that the improved
bounds can be interpreted as minimal or maximal distributions with respect to the lower orthant
order. The link between the lower orthant order on the set of distribution functions and the prices of
multi-asset options is established via a multivariate partial integration formula. Numerical results show
that the improved bounds are indeed narrower than the ‘classical’ ones.
Speaker’s Biosketch: http://page.math.tu-berlin.de/~papapan/
ΤΕΤΑΡΤΗ 02/03/2016 18:30–19:30, Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ, Καθηγητής, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΠΑ.
Τίτλος: «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ»
Περίληψη: Ιστορική παρουσίαση της γένεσης του γεωπολιτικού-γεωστρατηγικού στοχασμού
(Γερμανική σχολή, Αγγλοσαξωνική σχολή, Γαλλική σχολή, ορισμοί), των κλασικών γεωπολιτικών
υποδειγμάτων, της σύγχρονης έννοιας της Γεωπολιτικής Ανάλυσης και της επιστημολογικής διαφοράς
της από την Γεωστρατηγική πρόταση, των εννοιών της Ισχύος και των πυλώνων της, της Γενικής
Μεθοδολογίας της Γεωπολιτικής αναλύσεως και μια παρουσίαση των γεωπολιτικών τάσεων
ανακατανομής ισχύος στην Μέση Ανατολή.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: www.geo-mazis.gr και http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)
==========================================================
ΤΕΤΑΡΤΗ 02/03/2016 17:00–18:00, Mr. Elias Vyzas, Head of Central & Southeast Europe Center of
Excellence for Data & Analytics, EY.
Title: Some Practical Applications of Data Analytics
Summary: The speaker will be providing indicative use cases of how Ernst & Young (EY) has employed
analytics to address customer needs in financial, energy and retail industries.
Short CV: Elias Vyzas is a Partner in our Advisory Services Team, with extensive advisory experience
around data & analytics. He is the Head of Central & Southeast Europe Center of Excellence for Data &
Analytics (Enterprise Intelligence).
Elias holds a BEng from Imperial College in London, as well as an Engineer’s Degree in Mechanical
Engineering, an MSc in Electrical Engineering and Computer Science and an MSc in Mechanical
Engineering from MIT. Finally he holds an MBA from the Athens University of Economics and Business.

Ernst & Young (trading as EY): is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services.

The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and
in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to
all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our
people, for our clients and for our communities.
For more information about EY organization, please visit: Website: http://www.ey.com
==========================================================
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12/2015 17.00–18.00, Δρ. AΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ, Καθηγητής ΣΧΜ, ΕΜΠ.
Τίτλος: «Scaling-up and bridging scales in process engineering»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Scaling-up in process engineering amounts to connecting parameters/variables with the resulting

product properties in the framework of a production procedure at a pilot plant-scale. The purpose to be served
is to secure product conformity to market/end-user specifications, possibly high-throughput and economic
efficiency – oftentimes conflicting objectives.
With the advent of computational power and powerful scientific software, process scale-up is effectively carried
out at a process simulation level. This entails development of realistic models and employment of sophisticated
numerical methods for the computer-aided solution of the associated complicated mathematical problems. The
models should incorporate the physics across multiple spatial and/or time scales and account for all the
important parameters of the process – ranging from operating, possibly manipulated, such as pressure,
temperature and reactor geometry, to transport properties and reaction kinetic schemes. The parameters
appear in the equations which are typically statements of the conservation laws of physical quantities – mass,
energy and momentum. The process mechanisms are “hiding” in the equations and wait to be revealed by
solving the latter and, especially, by examining the effect of the parameters on the solutions. So it is that the
computations/experiments relationship is drastically revisited. On one hand, computations are superior in terms
of cost and labor savings; on the other, experiments are indispensable in providing input, guidance and
validation to the former.
A process in point is Chemical Vapor Deposition (CVD), a popular one in the production of thin film coatings,
usually for but not restricted to microelectronic applications. CVD is expected to be extensively implemented in
aeronautics and space applications in view of new, binding specifications. A robust pathway towards process
scale-up will be presented and the analysis will highlight the interplay of the physico-chemical mechanisms
involved and the determination of advantageous process operating “windows”. A key feature of the
presentation will be the coupling of scales, that of conformal film growth in μm size surface features, which are
to be coated, with the macro-scale transport in the bulk of the CVD reactor. This so-called multiscale analysis
enables predicting the effect of varying operational “macro”-parameters of the CVD process on the film growth
rate inside micro-features on coated wafers.

ANDREAS G. BOUDOUVIS – SHORT CV

Andreas G. Boudouvis is a Professor in the School of Chemical Engineering of the National Technical University
of Athens (NTUA) and, since March 2013, the Dean of the School. He is the Director of the Computer Center of
the School, the Director of the Inter-Departmental Graduate Studies Program "Computational Mechanics" of
NTUA and formerly the Head of the Department of Process Analysis and Plant Design of the School of Chemical
Engineering.
He holds a Diploma from NTUA (1982) and a PhD from the University of Minnesota (1987), both in chemical
engineering. He was a Postdoctoral Fellow at the Minnesota Supercomputing Institute (1989-90); Senior Visiting
Research Fellow at the Army High Performance Computing Research Center, USA (1991); Visiting Professor at
Faculté des Sciences et Technologies, Université de Lorraine, Nancy, France (2012); and Invited Senior
Researcher at Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques, Toulouse, France
(2014).

Prof. Boudouvis teaches undergraduate and graduate courses in Transport Phenomena and
Computational Methods. His research interests are in: computational transport phenomena; interfacial
phenomena and especially electromagnetic effects at fluid interfaces; nonlinear phenomena including
instabilities and pattern formation; multiscale analysis; large-scale scientific computing. He has coauthored 103 research publications in international journals and over 200 presentations in
international and national conferences. He has advised or co-advised 16 doctoral students, 42 students
for a Postgraduate Degree and 82 undergraduate students for their Diploma Theses. Among the
supervised students, three became recipients of a European Research Council (ERC) Starting Grant: A.
G. Papathanasiou (PhD 2000, now Assistant Professor at NTUA) received an ERC grant in 2010; C.
Tsogka (Diploma 1995, now Professor at Univ. of Crete) received an ERC grant in 2010; T.
Styliannopoulos (Diploma 2003, now Assistant Professor at Univ. of Cyprus) received an ERC grant in
2014.
He participated, as principal investigator or main researcher in more than 40 research projects, funded
by European and national agencies. He is a member of the Computational Fluid Dynamics Committee
of the European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS), member of
the General Council of the International Association for Computational Mechanics (IACM) and ExPresident of the Greek Association of Computational Mechanics.
==========================================================
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11/2015 17.00–18.00, Δρ. AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Τμήμα Στατιστικής,
ΟΠΑ.
Τίτλος: « Χωρικά εκτεταμένα υποδείγματα στην οικονομική της διαχείρισης των φυσικών πόρων»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην ομιλία αυτή θα επικεντρώσουμε στην κατασκευή υποδειγμάτων που μπορεί να
περιγράψουν την χώρο-χρονική εξέλιξη των φυσικών πόρων και στο πως αυτά μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για την χάραξη της βέλτιστης πολιτικής διαχείρισης, με την βοήθεια σύγχρονων
εξελίξεων στην θεωρία του βέλτιστου ελέγχου (στοχαστικών) εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Θα
τονιστεί ο ρόλος της αβεβαιότητας κατά Knight στην χάραξη βέλτιστων πολιτικών. Η ομιλία θα
βασιστεί στο άρθρο Optimal Control in Space and Time and the Management of Environmental
Resources”, (W. Brock, A. Xepapadeas and A. Yannacopoulos), (2014), Annual Review of Resource

Economics, Vol. 6, 33-68. (επίσης διαθέσιμο ως DEOS Working Papers 1402, Athens University of
Economics and Business. http://wpa.deos.aueb.gr/docs/Optimal.Control.in.Space.and.Time.pdf.pdf).
AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΠΟΥΛΟΣ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
O Aθανάσιος Γιαννακόπουλος είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στοχαστικής Ανάλυσης στο Τμήμα
Στατιστικής του ΟΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Στοχαστική Ανάλυση
και Μοντελοποίηση με εφαρμογές στα Οικονομικά και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, και πιο
συγκεκριμένα στις περιοχές των στοχαστικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους και την θεωρία
στοχαστικού ελέγχου και τις εφαρμογές τους στα οικονομικά και στην μελέτη σύνθετων υλικών. Πριν
την ανάληψη καθηκόντων στο ΟΠΑ έχει υπηρετήσει στa Πανεπιστήμια Αιγαίου, Birmingham, Warwick
και Leeds.
==========================================================
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11/2015 17.00–18.00, Δρ. ΦΟΙΒΟΣ ΞΑΝΘΟΣ, Assistant Professor, Ryerson University,
TORONTO, CANADA .
Τίτλος: «Coherent risk measures »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: A fundamental problem in financial mathematics is to quantify the risk of a financial
position. The so-called ``Value at Risk" (VaR) is a widely used risk measure that serve this role. In the
early 1990s this measure was the common choice for reporting firmwide risk. In 1994, J. P. Morgan,
published their methodology and for the first time VaR had been exposed beyond a relatively small
group of quants. Since then, VaR was always controversial among academics and practitioners. For
instance, it is believed that VaR played a crucial role in the financial crisis of 2007-2008. A common
criticism about VaR is that is not a sub-additive measure. This motivated academics to develop the
theory of coherent risk measures, where by default the sub-additivity property is satisfied. This theory
has significant industrial impact. In particular, many firms are currently using coherent alternatives to
VaR. This talk is a gentle introduction to the theory of coherent risk measures and the current research
on this area.
ΦΟΙΒΟΣ ΞΑΝΘΟΣ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ)

==========================================================
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/11/2015
17.00–18.20,
Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ, Ερευνητής Α’, Ινστιτούτο
Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ), ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» .
Τίτλος: «Νανοεπιστήμη, Νανοτεχνολογία και καινοτόμος επιχειρηματικότητα: Η εμπειρία του
εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας Πλάσματος στο Ερευνητικό Κέντρο "Δημόκριτος"»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Στην ομιλία αυτή γίνεται μια εισαγωγή στην νανοεπιστήμη, στην νανοτεχνολογία-νανοβιοτεχνολογία,
και στην μεθοδολογία αυτών.

Δίνονται παραδείγματα εφαρμογών σε διάφορους τομείς, και σκιαγραφούνται οι αλλαγές που
αναμένονται τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην βιομηχανία από την σχετικά νέα αυτή
διεπιστημονική περιοχή.
Κατόπιν δίνονται δύο παραδείγματα από το Δημόκριτο, αυτό της νανοτεχνολογίας με ηλεκτρικές
εκκενώσεις πλάσματος και αυτό της νανομετρολογίας. Αναπτύσσονται τα βήματα από την
εργαστηριακή / θεωρητική θεμελίωση της βασικής ιδέας, μέχρι την εκπόνηση επιχειρηματικού
σχεδίου και την ίδρυση τεχνοβλαστών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο κύριος Γογγολίδης γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου όπου και τελείωσε το Λύκειο. Αποφοίτησε με
άριστα από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έκανε
μεταπτυχιακές σπουδές στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) στην Βοστώνη των ΗΠΑ,
με υποτροφία του εκεί Πανεπιστημίου, ενώ συμπλήρωμα υποτροφίας έλαβε για δύο έτη από το
Ίδρυμα Μποδοσάκη. Έλαβε το Master το 1987 και το διδακτορικό του το 1990. Μετά την στρατιωτική
του θητεία συνεργάστηκε στον Δημόκριτο με τον κύριο Μιχαήλ Χατζάκη σε θέματα κατεργασίας
φωτοπολυμερών με πλάσμα για κατασκευή κυκλωμάτων διαστάσεων κάτω του μισού μικρομέτρου,
στο τότε Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής. Από τον Φεβρουάριο του 2004 είναι διευθυντής ερευνών
(ερευνητής Α’) στο Δημόκριτο. Έχει συγγράψει άνω των 210 επιστημονικών ανακοινώσεων σε
περιοδικά με κριτές, και κατέχει 8 διεθνείς και ελληνικές ευρεσιτεχνίες. Ασχολείται με την
νανοτεχνολογία, και ειδικά την νανοτεχνολογία πλάσματος, με στόχο την κατασκευή «έξυπνων»
αυτοκαθαριζόμενων επιφανειών, «έξυπνων» μικρο και νανο διατάξεων και μικροεργαστηρίων σε
ψηφίδα για χημική και βιοχημική ανάλυση. Είναι υπεύθυνος και συντονιστής αρκετών Ευρωπαϊκών
ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει εγκαταστήσει μέσω αυτών σημαντική υποδομή όπως
αντιδραστήρες πλάσματος υψηλής πυκνότητας επαγωγικής σύζευξης, φασματοσκοπικό ελλειψόμετρο
500 μηκών κύματος, φασματοσκοπία εκπομπής από το πλάσμα, μηχανήματα χαρακτηρισμού
διαβροχής επιφανειών κ.ά. Το 2013 η ερευνητική ομάδα Νανοτεχνολογίας πλάσματος με επικεφαλής
τους Ερευνητές Ε. Γογγολίδη και Α. Τσερέπη έλαβε το 2ο βραβείο εφαρμοσμένης έρευνας στον
διαγωνισμό «η Ελλάδα Καινοτομεί» που οργάνωσε ο ΣΕΒ και η Eurobank. Ο κ. Γογγολίδης είναι
επιστημονικός υπεύθυνος για την έκδοση του περιοδικού Microelectronic Engineering της Elsevier,
μέλος σε διεθνείς επιτροπές συνεδρίων όπως του Micro and Nano Engineering το οποίο οργάνωσε
δύο φορές στην Ελλάδα, και ιδρυτικό μέλος σε δύο εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) την
Nanoplasmas, και την Nanometrisis.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ: http://inn.demokritos.gr/prosopiko/e.gogolides/
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.
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