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Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020
Αριθμ.Πρωτ.: 276
Προς τα
Μέλη του εκλεκτορικού σώματος
το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη
ΔΕΠ που μετέχουν στη Συνέλευση
του Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΕΫΖΙΑΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, Ο.Π.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 29, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. την υπ’ αριθμ. 779/02.02.2018 (ΦΕΚ 490/16.02.2018, τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του
Ο.Π.Α. με θέμα «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των
εργαστηρίων-μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) μέχρι τη
δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου»,
3. την υπ’αριθμ. 1418/09.03.2017 (ΦΕΚ 1002/24.03.2017, τ.Β΄) «Ίδρυση Εργαστηρίου με
τίτλο «Εργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής» (τίτλος στα αγγλικά:
«Computational and Bayesian Statistics Laboratory»), στο Τμήμα Στατιστικής της
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Ο.Π.Α.»,
4. το γεγονός ότι η θητεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου Υπολογιστικής και
Μπεϋζιανής Στατιστικής, Καθηγητή κου Δημήτριου Καρλή, λήγει στις 05.04.2020,

προκηρύσσει
την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου του Τμήματος Στατιστικής με
τίτλο «Εργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής».
Οι υποψήφιοι για την κατάληψη της θέσης αυτής πρέπει να έχουν τα νόμιμα προσόντα που
ορίζει ο ν.4485/2017, δηλαδή να είναι μέλη ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και
να ανήκουν στο Τμήμα Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου
ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ.
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι, όσοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου
ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.
Το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή του εν λόγω Διευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από
τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α..
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής,
αίτηση υποψηφιότητας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης, ήτοι από
18/03/2020 έως 01/04/2020.
Μαζί με την αίτηση, οι κ.κ. υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ενημερωμένο βιογραφικό
σημείωμα σε ένα (1) αντίτυπο.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποσταλούν και
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: stat@aueb.gr.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας, θα κληθεί το Εκλεκτορικό Σώμα να προβεί
στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής και στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
*
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο φορέα

Κοινοποίηση:
- Μέλη Εκλεκτορικού Σώματος
- Δ/νση Εκπαίδευσης

Συνημμ.: Αίτηση Υποψηφιότητας
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΕΫΖΙΑΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ/Ο.Π.Α.
ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: ..................................................................................................................................
Όνομα πατέρα: ......................................................................................................................................
Όνομα μητέρας: ...................................................................................................................................
Βαθμίδα: ...................................................................................................................................................
Τόπος γέννησης: ....................................................................................................................................
Ημερομηνία γέννησης:.........................................................................................................................
Διεύθυνση κατοικίας:............................................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................................................................

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλω υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του
Εργαστηρίου Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής, του Τμήματος Στατιστικής,
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 29, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017).
Αθήνα, ……/……./2020
Ο/Η Αιτ……….

(υπογραφή)

Επισυνάπτεται ενημερωμένο Βιογραφικό Σημείωμα

