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Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικά του Τουρισμού» («Tourism Economics»).

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142, τ. Α΄) με τις οποίες
ιδρύεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τουρισμού, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
2. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 3443/04-10-2018 Απόφαση του Πρύτανη Ι.Π. ύστερα από τη σχετική
απόφαση της Συγκλήτου (3η Συνεδρίαση/04-10-2018) για τη συγκρότηση προσωρινής
Συνέλευσης του Τμήματος Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ι.Π.
3. το άρθρο 14 παρ. 1, 4 και το άρθρο 45 παρ. 28 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄), όπως
ισχύουν σήμερα (Ν.4521/2018, ΦΕΚ 38 Α΄),
4. το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. Α΄),
5. το άρθρο 1 παρ. 1 & 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/11.8.1997, τ. Α΄), όπως ισχύει σήμερα,
6. τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/20-3-07, τ. Α΄),
7. τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 9γ, 10 παρ. 6ζ, 16 παρ. 1, 17, 18 παρ. 3, 19, 77 παρ. 3 και
4α, 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄), όπως ισχύουν σήμερα,
8. το άρθρο 70 του Ν.4386/2016, (ΦΕΚ 83/11-05-2016, τ. Α΄),
9.την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619, τ. Β΄/16-10-2013) για
την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, όπως ισχύει ύστερα
από την υπ΄ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ 225 τ. Β’/31-1-2017) Απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
10.τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν.4405 (ΦΕΚ129/13-7-2016): «Ρυθμίσεις θεμάτων
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.»: «10. Η εκλογή και εξέλιξη καθηγητή
γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης»,
11.την υπ΄αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
12. την 14. την από 16-2-2017/αριθμ.704 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Ι.Π. «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων Καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ
982/τ.Β΄/2017),
13.τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4452 (ΦΕΚ 17/15-2-2017): «Ρύθμιση θεμάτων
Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων των ΑΕΙ.»: «1.α) Η παρ.2 του άρθρου 16 του ν.
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4009/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι Καθηγητές και οι αναπληρωτές Καθηγητές
εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για τριετή θητεία,
14. Tο εδ. ζ΄, παρ. 15 άρ. 15 Ν.4485/2017 & εδ. ιδ΄ παρ. 2 άρ. 21 Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),
15. To υπ.’ αριθμ. Φ.122.1/122/165025/22/05-10-2016 έγγραφο του Υπ. Παιδείας για
κατανομή 9 θέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
16. Tην από 4-10-2018 Απόφαση της 3ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου
Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2018-2019, με θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ»,
17. την από 29-11-2018 (3η Συνεδρίαση) Απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του
Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου και
18. την από 05-12-2018 (1η Συνεδρίαση) Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών, με την οποία εγκρίνεται η απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης για την
προκήρυξη της θέσης, καθώς και την από 06-12-2018 Απόφαση της Συγκλήτου του Ι.Π.
Προκηρύσσουμε την ακόλουθη θέση Καθηγητή ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Τουρισμού
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό
αντικείμενο: «Οικονομικά του Τουρισμού» («Tourism Economics»).
«Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά του Τουρισμού» («Tourism Economics»)
πραγματεύεται τις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές του τουρισμού.
Αναφέρεται στη διερεύνηση-ανάλυση των τουριστικών εισπράξεων και δαπανών, της
τουριστικής κατανάλωσης και παραγωγής, των τουριστικών επενδύσεων, της
τουριστικής απασχόλησης, του ρόλου του κράτους και των μεθόδων εκτίμησης/μέτρησης
των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού, των οικονομικών λογαριασμών του
τουρισμού, των λογαριασμών εξωτερικών σχέσεων, των πινάκων εισροών-εκροών, των
οικονομετρικών μοντέλων, των τουριστικών πολλαπλασιαστών και των Δορυφόρων
Λογαριασμών Τουρισμού».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και
τήρησης
μητρώων
εσωτερικών
και
εξωτερικών
μελών
ΑΠΕΛΛΑ
(http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ειδικότερα πρέπει να υποβάλουν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας.
Βιογραφικό σημείωμα
Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
Διδακτορική Διατριβή
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους (εφόσον πρόκειται για
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άρρενες υποψηφίους). Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να
υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το
οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλεται από τον/την εκλεγέντα/εκλεγείσα
στη Γραμματεία του Τμήματος:
1. Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 (τ. Α΄
254). Η υποχρέωση υποβολής του Πιστοποιητικού Υγείας υφίσταται μόνο για τον/την
εκλεγέντα/εκλεγείσα, και πρέπει να κατατεθεί μετά την εκλογή.
Σημειώσεις:
1. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως
από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
3. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως
από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 28-01-2019
Ο Πρύτανης

Βασίλειος Χρυσικόπουλος
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