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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ,
εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο: «Θεωρητική και
εφαρμοσμένη διδασκαλία του Φλάουτου»
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄ 175).
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο, «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
Τις διατάξεις των άρθρων 29, 79, 80 και 81 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄
195), όπως ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα… και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει σήμερα (Α΄ 237).
Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 83) καθώς και της υπ’ αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εφαρμοστικής
εγκυκλίου (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
Τις διατάξεις της παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 41 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).
1

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/99 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
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Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» (Α΄ 132).
Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2002 «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του
Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 99).
Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 147/2009 «Προϋποθέσεις και διαδικασία
πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του
Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του
πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης» (Α΄ 189).
Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.
4009/2011 προεδρικό διάταγμα.
Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/32568/22-10-2015 (Β΄ 2307), όπως τροποποιήθηκε με την
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./3/oικ. 1972/25-01-2016 (Β΄ 210) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Την υπ’ αρ. 2780/09-11-2015 Απόφαση του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου
«Διορισμός Πρύτανη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Υ.Ο.Δ.Δ. 819).
Την υπ’ αρ. 197083/Ζ1/04-12-2015 «Διαπιστωτική πράξη διορισμού του Πρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Tο υπ’ αρ. 148404/Ζ2/14-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμοί μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».
Την υπ’ αρ. 1837/21-02-2019 Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου
Πανεπιστημίου «για τους όρους και τις προϋποθέσεις προκήρυξης θέσεων μελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και τη διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του
ανωτέρω προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Β΄ 1352).
Την υπ’ αρ. Δ.Δ1.1/633/ΑΦ/22-02-2019 απόφαση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου (Γ΄
455), με την οποία διορίστηκε η Έλλη-Μαρία Γεωργιάδου του Δημητρίου σε οργανική θέση
Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φλάουτο», στο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Την υπ’ αρ. Δ.Δ1.1/2207α/ΑΦ/17-04-2019 Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου (Γ΄
827), για την αυτοδίκαιη παραίτηση της Έλλης-Μαρίας Γεωργιάδου από τη μόνιμη θέση
μέλους Ε.Ε.Π., κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική
και εφαρμοσμένη διδασκαλία του Φλάουτου», λόγω διορισμού της σε οργανική θέση Δ.Ε.Π.
της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του ιδίου Τμήματος (ημερoμηνία ανάληψης
υπηρεσίας: 17-04-2019).
Την απόφαση της υπ’ αρ. 4/07-11-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Την υπ’ αρ. 29886/Ζ2/28-02-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με
την οποία εγκρίθηκε η πίστωση για την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, στο Τμήμα Μουσικών
Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
με αντικείμενο: «Θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία του Φλάουτου».

Αποφασίζει την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
κατηγορίας ΠΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο:
«Θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία του Φλάουτου».
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Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά
προσόντα:
1. Κατοχή βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της
αλλοδαπής στην εκτέλεση φλάουτου ή/και φλάουτου τραβέρσο ή/και φλάουτου με ράμφος.
2. Τουλάχιστον 3ετή διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία των ανωτέρω οργάνων σε
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3. Τουλάχιστον 3ετή διεθνή καλλιτεχνική εμπειρία μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών,
αποδεικνυόμενη από την πραγματοποίηση ικανού αριθμού συναυλιών σε ατομικά ρεσιτάλ ή/και
σε συγκροτήματα μουσικής δωματίου / παλαιάς μουσικής ή/και ως σολίστ με ορχήστρες, ενώ
ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε τυχόν δισκογραφήσεις.
Θα συνεκτιμηθούν:
1. Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στην εκτέλεση φλάουτου ή/και φλάουτου τραβέρσο ή/και
φλάουτου με ράμφος.
2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
3. Γνώση της ιστορικής εξέλιξης των διάφορων τύπων φλάουτου, όσον αφορά ιδίως την
αισθητική και την ιστορικά ενημερωμένη ερμηνεία (στιλιστικά ύφη, τεχνικές εκτέλεσης,
ornamentation κ.λπ. σε Μεσαίωνα, Αναγέννηση και Μπαρόκ), η οποία θα προκύπτει είτε από
σχετικές σπουδές, είτε από επαγγελματική εμπειρία, είτε από συνδυασμό αυτών.
4. Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο τρόπος διαπίστωσης των ανωτέρω προσόντων των υποψηφίων θα γίνει τόσο από τα
δικαιολογητικά που θα υποβληθούν με την αίτησή τους, όσο και με προσωπική συνέντευξη
ενώπιον της αρμόδιας Εισηγητικής Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το
Π.Δ. 134/1999.
2. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική
συμπαράσταση.
3. Να είναι υγιείς.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την
παραπάνω θέση, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την
υποψηφιότητά τους
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων
και των τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή αντίγραφο της αίτησης για
αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας το αργότερο
κατά τον χρόνο της κρίσης.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Φάκελο επιστημονικών δημοσιεύσεων ή/και τεκμηρίων καλλιτεχνικού έργου, σε ηλεκτρονική
μορφή (CD ή DVD).
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποίηση υγείας για διορισμό.
Το δικαιολογητικό 6 θα κατατεθεί στην υπηρεσία από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί με
προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας
του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Επίσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης
διορισμού:
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1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο
τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους,
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄).
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην
υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο
έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους.
Tο κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού A.E.I. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπεύθυνη: κ. Δ. Κούρκουλου,
διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, 491 31 Κέρκυρα, τηλ. 26610-87524 και κατά τις ώρες: 11:0013:00).
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών
2120 και 2190 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 19-12-2019
Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILEIOS CHRYSIKOPOULOS
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