
 

EIAS ALUMNI SOCIETY 

Στοιχεία Βιογραφικού Σημειώματος Μέλους 

α. Ονοματεπώνυμο: Παύλος Κουλμάς 
 
β. Επαγγελματική Ιδιότητα: Μεταπτυχιακός Φοιτητής  
 
γ. Εργοδοτική Επιχείρηση: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
δ. E-mail: paulkoulmas@gmail.com 
 
ε. Social Media Accounts 

• Facebook (paul koulmas) 

• LinkedIn (Pavlos Koulmas) 

• Instagram ………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

• Twitter ………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 

• Άλλο …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….... 

στ. Σπουδές 

• Πτυχίο και Σχολή ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς- 2020) 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος και Σχολή ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  (Αναλογιστικής Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων – 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς-2022) 

ζ. Μετεκπαίδευση  
Αναφέρατε κύρια Προγράμματα Μετεκπαίδευσης και Τίτλους Πιστοποίησης: 

• Πιστοποίηση Ασφαλιστικού Πράκτορα (Broker) από την ΤτΕ (2019) 

• Η Κρίση στα Ασφαλιστικά Ταμεία» - Χρηματοδότηση & Διάσωση Πανεπιστήμιο Πειραιά , εισηγητές :              
Μ. Νεκτάριος & Α. Χρυσός (2016) 

• Applied Risk Assessment in Maritime Operations, από το ΕΚΠΑ (2022) 
 

η. Μέλος Οργανισμών……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
θ. Διακρίσεις : 

• Έχω πάρει υποτροφία από το πανεπιστήμιο (για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα), λόγω της εξαιρετικής μου 
βαθμολογίας (9.4) 

 
ι. Άλλα αξιοπρόσεκτα γνωρίσματα : 

• Πεδία ενδιαφέροντος, αναλογιστική επιστήμη & διαχείριση κινδύνων 

• Κατέχω άρτιες γνώσεις του στατιστικού προγράμματος R και της γλώσσας Mathematica, για εφαρμογές πάνω 
στην αναλογιστική επιστήμη και το risk management 



• Είμαι σε πολύ καλό επίπεδο στην γλώσσα προγραμματισμού Python, καθώς μαθαίνω τις εφαρμογές τις, 
μέσω κάποιων στατιστικών μοντέλων (machine learning & AI) στον τομέα του Risk Management & του 
Aναλογισμού 

• Έχω συμμετάσχει σε πολλές εργασίες, καθόλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος, ενδεικτικά 
αναφέρω την ανάπτυξη Credit Scoring Models μέσω του SPSS και μελέτησα μοντέλα (στοχαστικά) της 
Θεωρίας Χρεωκοπίας (Ruin Theory) στον αναλογισμό, όπου η επίλυση αυτών έγινε μέσω του Mathematica. 
Τέλος παρέδωσα μια εργασία όσον αφορά τις γενικές ασφαλίσεις, «Εφαρμογή της LogNormal στην Chain 
Ladder» για την πρόβλεψη των αποθεμάτων, τέτοιων ασφαλίσεων. 

 
Συναινώ ώστε τα προαναφερόμενα στοιχεία του Βιογραφικού μου Σημειώματος να φιλοξενηθούν 
στην κατάλληλη ενότητα της Ιστοσελίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, υπό την 
ιδιότητά μου του Μέλους της EIAS Alumni Society.  

 
Ονοματεπώνυμο:…………………………………………. 

Ημερομηνία:………………………………………………... 


