Χρήστος Παρ. Κίτσος

Ο Χρήστος Π. Κίτσος, σπούδασε Μαθηματικός (1969-1973) στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, απέκτησε το Μ.Α στην Στατιστική ( 1976-1978 ) από το Πανεπιστήμιο του
New Brunswick, Canada και το PhD από το University of Glasgow ( 1983-1986 ),
Scotland / UK / GB.
Έχει εργαστεί σε θέματα Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Στατιστικής τόσο στον
Ιδιωτικό Τομέα ( ΟΑΣ, Interamerican, κλπ. ), όσο και στον Δημόσιο Τομέα ( ΕΣΥΕ,
ΥΕΘΑ). Δίδαξε σε πολλά εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας (Πάτρα, Βόλο, Πειραιά,
Αθήνα) με διάφορες συμβάσεις. Συνεργάσθηκε ως επισκέπτης με πολλά
Πανεπιστήμια της ΕΕ, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. Το 2015 δίδαξε στο
Johannes Kepler University, στο Linz, Austria.
Διετέλεσε Εθνικός Αντιπρόσωπος σε θέματα Παιδείας στην Eurostat και τον OECD,
Σύμβουλος στον ΗΛΠΑΠ, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων και
Προϊστάμενος στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών στο ΤΕΙ Αθήνας, νυν ΠαΔΑ =
Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής.
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 εργασίες Στατιστικής σε επιστημονικά περιοδικά,
και σε συλλογικούς τόμους και έχει πλέον των 110 παρουσιάσεων σε συνέδρια.
Εξέδωσε 8 βιβλία επιστημονικού ενδιαφέροντος για την Στατιστική στα Ελληνικά και
είναι συν - εκδότης διεθνών τόμων Στατιστικής, και ενός βιβλίου για τα
Μαθηματικά-Στατιστική του Καρκίνου. Εκλέχθηκε μέλος ΔΣ στο International
Association of Statistical Computing, Chairman στο Committee of Risk Analysis
International Statistical Institute (2013-2015),
μέλος του ΔΣ του Ελληνικού
Στατιστικού Ινστιτούτου (2012-2016, ΓΓ το 2014-2016), Διοικητής 2017-2018 της
2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ. Έχει επισκεφθεί, μέσω Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, πάρα πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης, και σχεδόν όλα τα μεγάλα
κέντρα έρευνας Καρκίνου σε ΕΕ και ΗΠΑ. Το 2007 το Πανεπιστήμιο AbΕRTA της
Λισσαβόνας τον τίμησε για την επιστημονική του δράση σε συνέδριο, προς τιμήν του,
στο Cape Verde.
Συνέγραψε δύο βιβλία γενικού ενδιαφέροντος (Το Όνομα των Ελλήνων, το πρώτο
του) και η Γεωμετρία των Ελλήνων πρόσφατα
Έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα στον ημερήσιο τύπο πχ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ κλπ, έχει
αναπτύξει κοινωνική δραστηριότητα μέσω του Ρόταρυ πχ στις πλημμύρες στην Νέα
Πέραμο κα, αν και απεύχεται να υπήρχε ανάγκη τέτοιας δράσης. Προσπαθεί να
ακολουθεί μια ήπια στάση με χιούμορ στα διάφορα θέματα και είναι εναντίον του
φανατισμού, οιασδήποτε μορφής – πολιτικής, θρησκευτικής κλπ.
Η αναζήτηση στο Google γίνεται στο Christos P. Kitsos , και στο www.cpkitsos.gr .

