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Κέρκυρα, 14/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 1699

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
μίας κενής θέσης (1) Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας
Π.Ε., εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό
αντικείμενο “Τεχνική Διαχείριση Πληροφοριακών και Υπολογιστικών Πόρων του Τμήματος
Τουρισμού”.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2431/96 (ΦΕΚ 175 Α΄): «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.2, περ.1δ του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄): «Εθνικό
Τυπογραφείο , Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις των άρθρων από 4 έως 10 & 14 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄):«Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ.4 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237Α΄):«Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α" 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και
άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13, της παρ. 15 του άρθρου 15, της παρ. 9 του άρθρου 84 του
Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄)“Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
7. Τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 18 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄): «Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»
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8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ.134/1999 (ΦΕΚ132Α') «Διορισμός ή πρόσληψη

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 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.».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2002 (ΦΕΚ Α' 99), «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των

μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
10. Την υπ’ αρ. 126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και

Θρησκευμάτων, με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των
περιεχόμενων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) :
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π.» (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
11. Την αριθμ. 3436/04-10-2018 Απόφαση Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 593 Τεύχος

Υ.Ο.Δ.Δ 16-10-2018) «Ορισμός Προσωρινών Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων
Τμημάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α’, 03-08-2018), όπως
ισχύει»
12. Την αριθμ. 5466/30-10-2020 Απόφαση Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 964 Τεύχος

Υ.Ο.Δ.Δ 13-11-2020) «Ορισμός Προσωρινών Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων
Τμημάτων»
13. Την από 21-02-2019 (15η Συνεδρίαση) Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου

Πανεπιστημίου (Β΄1352).
14. Την υπ’ αριθμ. 108182/Ζ1/21-08-2020 Διαπιστωτική Πράξη διορισμού του Πρύτανη του

Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 677/28-08-2020, τ. ΥΟΔΔ)
15. Την υπ’αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα

16.

17.

18.

19.

20.

με την οποία εγκρίνεται η κατανομή τριών (3) θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και δύο (2) θέσεων Ε.Δ.Ι.Π.
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Το υπ’ αρ. 2/26598/24-06-2020/03-07-2020 έγγραφο περί χορήγησης βεβαίωσης
πιστώσεων για τον προγραμματισμό τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2020 της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Την από 07-09-2020 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου
Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η
ανασυγκρότηση της Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος Τουρισμού Ιονίου Πανεπιστημίου.
Την από 21/10/2020 Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου
Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 «Κατανομή νέων θέσεων ΕΤΕΠ / ΕΔΙΠ στα
Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου».
Την από 23/12/2020 Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος
Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την
οποία εγκρίνεται η έκδοση της προκήρυξης μίας (1) θέσης ΕΤΕΠ στο Τμήμα Τουρισμού του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Αποφασίζουμε
Την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, με
αντικείμενο: «Τεχνική Διαχείριση Πληροφοριακών και Υπολογιστικών Πόρων του Τμήματος
Τουρισμού».
Το μέλος ΕΤΕΠ θα προσφέρει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, όπως η υποστήριξη των
υπολογιστικών συστημάτων του Τμήματος, η διαχείριση των δικτύων του Τμήματος, η
υποστήριξη του τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκπόνηση του διδακτικού
και ερευνητικού έργου του Τμήματος, η τεχνική υποστήριξη των δράσεων εξωστρέφειας,
εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ που διοργανώνει το Τμήμα, η τεχνική υποστήριξη και
διαχείριση του ιστοτόπου του Τμήματος, η υποστήριξη των πλατφορμών τηλεκπαίδευσης που
χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος, καθώς και η υποστήριξη
των λογαριασμών του Τμήματος στα κοινωνικά δίκτυα.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει:
1. Να είναι

Έλληνες /Ελληνίδες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με το Π.Δ.134/99 (ΦΕΚ 132Α΄).

2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 & 9 του

Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄).
3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω
τυπικά προσόντα:
(α) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή ισότιμου και
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής στον τομέα της τεχνικής διαχείρισης
πληροφοριακών πόρων (δικτύων, πληροφοριακών συστημάτων, ιστοσελίδων, κοινωνικών
εφαρμογών και δικτύων κ.α.).
(β) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, συναφούς με το αντικείμενο του ανωτέρω τομέα.
Επίσης για την παρούσα θέση θα συνεκτιμηθούν:
(γ) η κατοχή συναφούς δημοσιευμένου επιστημονικού έργου και
(δ) η εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία θα αποδεικνύεται από ένα (1) έτος,
τουλάχιστον, βεβαιωμένης επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας στον τομέα της τεχνικής
υποστήριξης πληροφοριακών πόρων.
Προκειμένου να διαπιστωθούν τα παραπάνω προσόντα (γ) και (δ), εκτός από την συνεκτίμηση
των σχετικών βεβαιώσεων, ενδέχεται να κληθούν οι υποψήφιοι σε προφορική συνέντευξη
ενώπιον της αρμόδιας Εισηγητικής Επιτροπής.
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο
τύπο της Προκήρυξης αυτής, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία, για την κρίση,
στοιχεία και νόμιμα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την
υποψηφιότητά τους
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3. Αντίγραφα 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
Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να
υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου
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
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
5. Φάκελος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή
6. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
7. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας και των προσόντων τους.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των
αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που
ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Επιπλέον, θα αναζητηθούν, αυτεπαγγέλτως, από την υπηρεσία μας, πριν την έκδοση της τελικής
πράξης διορισμού:


Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους,
την ιθαγένεια του οποίου, έχει ο υποψήφιος.



Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψήφιους).
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση υποχρεούται να καταθέσει
Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών, από
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παθολόγο και ψυχίατρο, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας μας, πριν την έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού του
Ιονίου Πανεπιστημίου αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dtour@ionio.gr
(Πληροφορίες: Σ. Αρωνιάδα / A. Mάνεσης, τηλ. 2661080760-1, e-mail: dtour@ionio.gr).
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών
2120 και 2190 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 14/04/2021
Ο Πρύτανης

Ανδρέας Φλώρος
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