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E-ON INTEGRATION S.A. (www.e-on.gr) 

CORONAVIRUS 

Τι να περιμένουμε σε λίγες γραμμές & με λίγη 

ανάλυση στοιχείων… 

 

Ένα ειδικό δελτίο, που προετοιμάστηκε από το 

Τμήμα Επιστήμης Δεδομένων της E-ON 

INTEGRATION Α.Ε. 

 

What to expect in a few lines and some Data 

Analysis… 

 

A special bulletin, prepared by the Data Science 

dept. of E-ON INTEGRATION S.A. 
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Coronavirus Status 
Report in Greece 

 

Αναφορά Κορωνοϊού 
στην Ελλάδα 

   

Assessment and projections as of 
17/3/2020 

 Εκτίμηση και προβλέψεις της 
17/3/2020 

   
As a private – independent initiative, we, at 
E-ON INTEGRATION S.A. (www.e-on.gr) are 
planning to examine on a daily basis the 
evolution of the phenomenon, to process 
data from reliable sources and present the 
most recent and educated forecasts about 
the short-to-medium potential course of 
the pandemic. 
 
 
The model output and results are a product 
of interdisciplinary work and are based on 
published data. 

 Ως ιδιωτική – ανεξάρτητη πρωτοβουλία, εμείς, 
στην E-ON INTEGRATION A.E. (www.eon.gr) 
σκοπεύουμε να εξετάζουμε σε καθημερινή 
βάση την εξέλιξη του φαινομένου, να 
επεξεργαζόμαστε δεδομένα από αξιόπιστες 
πηγές και να παρουσιάζουμε τις πιο 
πρόσφατες και μελετημένες προβλέψεις 
σχετικά με τη μεσο-βραχυπρόθεσμη πορεία 
της πανδημίας. 
 
Το προϊόν και τα αποτελέσματα του μοντέλου 
είναι προϊόν διεπιστημονικής εργασίας και 
βασίζεται σε δημοσιευμένα στοιχεία. 

   
“Exponential or Sigmoid/Logistic 
mathematical modeling result in more 
optimistic or pessimistic projections. The 
coming days will show clearer trend” 

 «Εκθετικά ή Σιγμοειδή/Λογιστικά μαθηματικά 
μοντέλα παράγουν περισσότερο αισιόδοξες ή 
απαισιόδοξες προβλέψεις. Οι επόμενες 
ημέρες θα δείξουν μια πιο ξεκάθαρη τάση» 

   
In the following diagram, we see today’s 
situation regarding the spread of the virus 
SARS-Cov-2 in Greece, based on the latest 
data that have been released by Johns 
Hopkins University, Center for Systems 
Science and Engineering. 

 Στο παρακάτω διάγραμμα, βλέπουμε τη 
σημερινή κατάσταση εξάπλωσης του ιού SARS-
Cov-2 στην Ελλάδα, βασισμένη στα πιο 
πρόσφατα στοιχεία του Johns Hopkins 
University, Center for Systems Science and 
Engineering. 

 

http://www.e-on.gr/
http://www.eon.gr/


 

 

 

 

 

3 

 

 
 

In this graph, we see lines for confirmed 
cases (blue line), deaths (orange), cured 
cases (green) and active cases (current 
patients – red). 

 Στο γράφημα αυτό απεικονίζονται οι 
γραμμές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
(μπλε γραμμή), οι θάνατοι (πορτοκαλί), οι 
θεραπευμένες περιπτώσεις (πράσινη) και 
οι ενεργές περιπτώσεις (κόκκινη).  

   
At E-ON, through mathematical modeling, 
we constructed the last two functions, 
exponential and logistic, with purple and 
brown color respectively, in order to assess 
future cases and, ultimately, to understand 
how Greece is affected by the pandemic.  
 
 
 
From this study, we reach the following 
conclusions: 

 Επιπρόσθετα, μέσω τεχνικών μαθηματικής 
μοντελοποίησης, κατασκευάσαμε τις 
τελευταίες δύο συναρτήσεις, Εκθετικής και 
Λογιστικής, με μωβ και καφέ χρώμα 
αντίστοιχα, με σκοπό την εκτίμηση των 
μελλοντικών κρουσμάτων και τελικώς την 
κατανόηση του βαθμού επηρεασμού της 
Ελλάδος από την πανδημία1.  
 
Από την μελέτη αυτή καταλήγουμε στα εξής 
συμπεράσματα: 

   

 

 
1 Οι θάνατοι και οι θεραπευμένοι δεν μπορούν να προβλεφθούν από αυτό το μοντέλο διότι είναι ακόμη πολύ μικρό το 

δείγμα δεδομένων.  
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1. Based on the recorded data, the 
doubling time of cases is 
approximately 4 days considering 
the data from 13/03 to 17/03.  
 

2. If the measures that were put in 
effect in 12/03/2020 are applied 
meticulously, then Greece will follow 
the Logistic (brown) line and the 
cases will reach 639 in 5 days. Ιt 
seems that the confirmed cases are 
reaching a plateau and that the 
doubling time increases thus slowing 
down the spread ratio for the 
infection.  
 

3. Else, that is if Greek inhabitants do 
not exercise the necessary discipline 
to the measures and there is intense 
crowding, then the cases will follow 
an exponential increase (purple line) 
and the cases will reach about 1.222 
in the same time frame of 5 days. 

 1. Με βάση τα καταγεγραμμένα 
κρούσματα, ο ρυθμός διπλασιασμού 
των νοσούντων ήταν περίπου 4 ημέρες 
λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από 
13/03 μέχρι 17/03.  

2. Αν τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από 
τις 12/03/2020 εφαρμοσθούν κατά 
γράμμα, τότε η Ελλάδα θα ακολουθήσει 
τη λογιστική συνάρτηση (καφέ γραμμή) 
και τα κρούσματα σε 5 ημέρες θα 
φτάσουν περίπου τα 639. Φαίνεται 
δηλαδή ότι τα κρούσματα οδεύουν 
προς σταθερό επίπεδο (plateau) και ότι 
ο χρόνος διπλασιασμού αυξάνεται άρα 
επιβραδύνεται ο ρυθμός εξάπλωσης 
του ιού. 

3. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν οι 
Έλληνες πολίτες δεν πειθαρχήσουν στα 
μέτρα και υπάρχουν συνωστισμοί, τότε 
τα κρούσματα θα ακολουθούν εκθετική 
άνοδο (μωβ γραμμή) και σε 5 ημέρες θα 
βρίσκονται περίπου στα 1222. 

 
 
It is noted here that this prediction is based 
on recorded cases in Greece. In these 
predictions, there may errors resulting from 
non-recorded cases due to the lack of 
relevant detection tests or due to 
asymptomatic behaviour of the disease.  In 
the following days, we will be obtaining 
new data, which will allow us to do more 
accurate and complete analysis. 
 
 
In the following figure, you may see the 
evolution of the pandemic, in Greece, in 10 
days from now. 
 

 Σημειώνεται εδώ ότι η πρόβλεψη αυτή 
βασίζεται σε καταγεγραμμένα κρούσματα 
στην Ελλάδα. Στις παρούσες προβλέψεις 
ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα που 
προέρχεται από τη μη καταγραφή 
κρουσμάτων είτε λόγω ελλείψεως των 
σχετικών τεστ ανίχνευσης, είτε λόγω 
ασυμπτωματικών κρουσμάτων. Κάθε 
ημέρα που περνάει τα δεδομένα που 
έχουμε θα μας επιτρέπουν να κάνουμε 
όλο και πιο σωστές/πλήρεις αναλύσεις. 
 
Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη 
της πανδημίας στην Ελλάδα στον ορίζοντα 
10 ημερών από σήμερα. 
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Now, the difference between the two 
simulations is evident: 
1. The Logistic line consists of an 

exponential part in the beginning, a 
linear part after that and finally it 
reaches a plateau. In the case where the 
measures are accurately followed, the 
cases approach the plateau in 10 days, 
with their number approaching 738. 
This means that probably in 10 days 
from now, we may see a decrease in 
the rapid spread of the pandemic and 
thus have a very optimistic 
development. Of course, the new cases 
will not be zero but they will follow a 
linear - predictable path until the 
pandemic is eliminated. 

2. Otherwise, if Greece follows the 
exponential trend, next week we are 
looking at about 3.500 cases. Beyond 
that, one possible scenario is that the 
spread will continue at an exponential 
rate, implying that in 20 days from 
today we may have reached around 8 to 

 Είναι φανερή η διαφορά των δύο προσομοι-
ώσεων:  
1. Η λογιστική γραμμή αποτελείται από ένα 

εκθετικό μέρος στην αρχή, ένα γραμμικό 
στην μέση και τελικά φτάνει ένα τελικό 
πλατό. Στην περίπτωση όπου τα μέτρα 
στην Ελλάδα ακολουθούνται ευλαβικά, τα 
κρούσματα προσεγγίζουν το πλατό σε 10 
ημέρες με τα κρούσματα να κυμαίνονται 
στα 738.  Αυτό σημαίνει ότι πιθανά σε 10 
μέρες από σήμερα, μπορούμε να δούμε 
να επιβραδύνεται η ραγδαία εξάπλωση 
της επιδημίας και έτσι να έχουμε μία 
πολύ αισιόδοξη εξέλιξη. Φυσικά δεν θα 
μηδενισθούν  τα νέα κρούσματα αλλά θα 
ακολουθούν μία γραμμική – προβλεπτή 
πορεία μέχρι να εξαλειφθεί η πανδημία. 

2. Στην αντίθετη περίπτωση που η Ελλάδα 
ακολουθήσει εκθετική αύξηση των 
κρουσμάτων, στις 27 Μαρτίου θα μιλάμε 
για περίπου 3.500 κρούσματα. Από εκεί 
και πέρα ένα πιθανό σενάριο είναι ότι η 
εξάπλωση θα συνεχίσει με εκθετικό 
ρυθμό, δηλαδή μπορεί σε 20 μέρες από 
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10 thousand cases. However, even with 
an exponential increase in the cases 
over the next 20 days, it is certain that 
the outbreak will eventually reach a 
plateau and follow the logistic function.  
 
 
 
The main goal of the implementation of 
the measures is the reduction in the 
increase rate of the incidents so that the 
health care system is able manage the 
needs of the patients. Nevertheless, the 
recording of cases within the next few 
days and our subsequent simulations 
will answer these scenarios. 

σήμερα να έχουμε φτάσει σε αριθμούς 
κρουσμάτων της τάξεως των 8 έως 10 
χιλιάδων. Ωστόσο, ακόμα και σε εκθετική 
αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες 20 
μέρες, είναι βέβαιο πως κάποια στιγμή τα 
κρούσματα θα φτάσουν σε πλατό και θα 
ακολουθούν την λογιστική συνάρτηση.  
Το θέμα είναι η αύξηση των κρουσμάτων, 
με την εφαρμογή των μέτρων, να είναι 
όσο το δυνατόν πιο μικρή έτσι ώστε να 
προλαβαίνει το σύστημα υγείας να 
ανταπεξέλθει στις ανάγκες περίθαλψης 
των ασθενών. Η καταγραφή των 
κρουσμάτων τις επόμενες μέρες και οι 
επακόλουθες προσομοιώσεις μας, θα 
απαντήσουν στα σενάρια αυτά.    

 
   
In order to better understand the results, it 
is worth examining the neighboring 
countries of Italy and Spain and how the 
pandemic is evolving in them, following the 
same trends as in Greece. 

 Για καλύτερη σύγκριση των αποτελεσμάτων, 
αξίζει να εξετασθούν και οι γειτονικές χώρες 
Ιταλία και Ισπανία και πως εξελίσσεται ο ιός 
σε αυτές. 
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The evolution in Italy:  Η εξέλιξη του ιού στην Ιταλία: 
 
 

   

 
   
As shown in the figure above, our model 
running the exponential and accounting 
functions on the published data for Italy, 
predicts about 52 thousand cases with the 
logistic function or 78.4 thousand cases 
with the exponential function on 22/03. 
Moving in one or the other direction 
depends on the effectiveness of the Italian 
government's lockdown measures. It is a 
nightmare to imagine that the outbreaks 
may reach hundreds of thousands over the 
next 15 to 20 days if the outbreak follows 
the exponential path.  
  
 
It is also disappointing that there is no sign 
of a plateau at the moment according to 
our model, even if we examine the logistic 
scenario, which is the most optimistic 
between the two. 
 

 Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, το 
μοντέλο μας, προσαρμόζοντας τις εκθετικές 
και λογιστικές συναρτήσεις πάνω στα 
δεδομένα της Ιταλίας, προβλέπει λογιστικά 
περίπου 52 χιλιάδες κρούσματα ή εκθετικά 
78,4 χιλιάδες στις 22/03. Η πορεία προς την 
μία ή την άλλη κατεύθυνση, εξαρτάται και 
εδώ από την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων lockdown που έλαβε η Ιταλική 
Κυβέρνηση. Είναι πράγματι εφιαλτικό να 
φανταστεί κανείς, αν ακολουθηθεί η εκθετική 
πορεία, ότι τα κρούσματα θα ανέλθουν σε 
εκατοντάδες χιλιάδες στις επόμενες 15 με 20 
ημέρες. 
  
Επίσης είναι αποκαρδιωτικό, σύμφωνα  
πάντα με το δικό μας μοντέλο, να μην 
φαίνεται κάποιο πλατό νέων κρουσμάτων 
ακόμη και στο λογιστικό σενάριο, δηλαδή το 
πιο αισιόδοξο.  
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Italy ordered a general lockdown on 9172 
cases, forcing it to remain in the 
exponential phase for a much longer 
period. However, it seems that Italy has 
begun exiting the exponential phase and 
entering the linear part of the logistic 
function. 
 
  
We want to believe that in a few days the 
plateau will start showing in our estimates. 

Η Ιταλία διέταξε γενικό lockdown στα 9172 
κρούσματα, γεγονός που την ανάγκασε να 
μείνει στην εκθετική φάση για πολύ 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γενικά 
φαίνεται πάντως πως η Ιταλία έχει αρχίσει να 
φεύγει από την εκθετική κατανομή και να 
εισέρχεται στο γραμμικό κομμάτι της 
λογιστικής συνάρτησης. 
 
Θέλουμε να πιστεύουμε πως σε λίγες 
ημέρες το πλατό θα ξεκινήσει να εντοπίζεται 
στις εκτιμήσεις μας. 

 

The evolution in Spain:  Η εξέλιξη του ιού στην Ισπανία: 
 
 

 
 

As for Spain, we see that it too has been 
slow to act on 16/03/2020 and we expect it 
to follow a path similar with Italy, with 
possibly fewer deaths as it has a lower 
distribution of the population aged 65+ 
(19.4% in Spain against 22.8% in Italy). 
Please note that this cannot be said with 
certainty since there are other factors such 

 Όσον αφορά την Ισπανία, βλέπουμε πως και 
αυτή άργησε να λάβει μέτρα στις 16/03/2020 
και αναμένουμε να ακολουθήσει μια πορεία 
ανάλογη της Ιταλίας, με ενδεχομένως 
λιγότερους όμως νεκρούς δεδομένου ότι έχει 
μικρότερο ποσοστό πληθυσμού στην 
ηλικιακή κατηγορία 65+ (19.4% στην Ισπανία 
έναντι 22.8% στην Ιταλία). Κάτι τέτοιο δεν 
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as the differences in the healthcare of the 
two countries. 
 
 
 
Spain seems to be entering the logistic 
function’s plateau in 10 days as we have 
seen that in the last days the number of 
days has increased from one in 12/03-13/03 
to four in 13/03-17/03. Therefore, it is 
evident that the rate of spread slows. 
 
 
 
The main conclusion that can be drawn 
from the above graphs is that Greece acted 
correctly by taking measures so early. 
Greece ordered partial lockdowns, closing 
cafes, issuing instructions as well as urging 
citizens to reduce crowding, at a rate of 9 
cases per million, while Italy at 164.4 cases 
and Spain at 213, respectively. 

μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα εφόσον 
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες όπως για 
παράδειγμα οι διαφορές των συστημάτων 
υγείας των δύο χωρών. 
 
Η Ισπανία φαίνεται να μπαίνει σε πλατό, σε 
10 ημέρες στην λογιστική συνάρτηση, αφού 
παρατηρούμε πως στα κρούσματα των 
τελευταίων ημερών αυξάνονται οι ημέρες 
διπλασιασμού των συνολικών κρουσμάτων 
από μία στις 12/03-13/03 στις τέσσερις από 
13/03-17/03. Άρα επιβραδύνεται ο ρυθμός 
εξάπλωσης. 
 
Το βασικό συμπέρασμα που μπορεί να βγει 
από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις 
είναι πως η Ελλάδα έπραξε πάρα πολύ ορθά 
που ξεκίνησε τα μέτρα τόσο νωρίς. Η Ελλάδα 
διέταξε μερικό lockdown, κλείνοντας 
καφετέριες, εκδίδοντας οδηγίες καθώς και 
προτρέποντας τους πολίτες να μειώσουν τους 
συνωστισμούς, σε ένα στάδιο που 
παρατηρήθηκαν 9 κρούσματα ανά 
εκατομμύριο κατοίκους, ενώ η Ιταλία στα 
164,4 κρούσματα ανά εκατομμύριο και η 
Ισπανία στα 213 αντίστοιχα. 
 

Additional Table / Βοηθητικός πίνακας 

AT LOCKDOWN STAGE ITALY SPAIN GREECE 

Cases at LOCKDOWN  9.942 9.942 99 

POPULATION 60.480.000 46.660.000 11.000.000 

LOCKDOWN RATIO PER MILLION 
PEOPLE 

164,4 213,07 9,00 

DEATHS  463 342 0,00     

ΣΗΜΕΡΑ ITALY SPAIN GREECE 

Cases at LOCKDOWN  23.073 9.070 357 

POPULATION 60.480.000 46.660.000 11.000.000 

LOCKDOWN RATIO PER MILLION 
PEOPLE 

381,5 194,38 32,45 

DEATHS 2.158 342 5 

DEATHS PER MILLION PEOPLE 35,68 7,33 0,45 
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E-ON INTEGRATION executes Big-Data & 
Analytics projects for its clients. It has 
developed systems and expertise to gather 
data, analyze them through Machine Learning 
techniques and produce accurate and tangible 
results for the end-user and the higher 
management. It believes that companies and 
organizations have already gathered a valuable 
volume of data and it tries to assist them in 
harnessing the power of data analytics, artificial 
intelligence and big data. 

 Η E-ON INTEGRATION εκτελεί έργα Big-Data & 
Analytics για τους πελάτες της. Έχει αναπτύξει 
συστήματα και εξειδίκευση στη συλλογή 
δεδομένων, την ανάλυση μέσω τεχνικών Machine 
Learning και στην παραγωγή χειροπιαστών 
αποτελεσμάτων ακριβείας για τον τελικό χρήστη 
και τη Διοίκηση. Πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις και 
οι οργανισμοί έχουν ήδη συλλέξει ένα πολύτιμο 
όγκο δεδομένων και προσπαθεί να τις βοηθήσει 
να αποκομίσουν τα οφέλη των data analytics, της 
τεχνητής νοημοσύνης και των Μεγάλων 
Δεδομένων 

 


