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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής
βαθμίδας Δ΄, με γνωστικό αντικείμενο “Οικονομική της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης στον Τουρισμό”,
στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου,
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (A΄ 175).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιδ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρ. 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 14 του ν. 3528/09-02-2007 τ.Α΄
5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α΄254).
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄237) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄83).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 84 του ν. 4485/2017 ( Α΄114).
9. Τις διατάξεις τις παρ. 3α του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (Α΄38).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄132).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 ( A΄99).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄189), Κεφάλαιο Α΄ «Πλήρωση θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π.».
13. Την υπ’ αριθμ. 108182/Ζ1/21-08-2020 Διαπιστωτική Πράξη διορισμού του Πρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 677/28-08-2020, τ. ΥΟΔΔ).
14. Tην από 21-02-2019 (15η Συνεδρίαση) Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου
(Β΄1352).
15. Την υπ’αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
16. 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.

17. Την από 20-01-2021 Απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για έγκριση διάθεσης μίας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. κατηγορίας ΠΕ στο Τμήμα
Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
18. Την από 21-07-2021 απόφαση της 31ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού
έτους 2021-2022, σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η ανασυγκρότηση της Προσωρινής Συνέλευσης
Τμήματος Τουρισμού Ιονίου Πανεπιστημίου.
19. Την από 03/11/2021 Απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος Τουρισμού του
Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η έκδοση της
προκήρυξης μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ κατηγορίας ΠΕ στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.
20. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας Π.Ε.,
εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, με γνωστικό αντικείμενο “Οικονομική της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης στον
Τουρισμό”, στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Το μέλος Ε.ΔΙ.Π. θα καλύψει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου
Πανεπιστημίου που σχετίζονται με βασικά μαθήματα της οικονομικής επιστήμης, όπως μικροοικονομική,
μακροοικονομική, οικονομική ανάπτυξη και περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και με την ανάλυση των θεμάτων
που άπτονται της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον τουρισμό, τις πολιτικές απασχόλησης και την οικονομική
ανάπτυξη.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
1. Κατοχή βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής στην
Οικονομική Επιστήμη.
2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος στην Οικονομική Επιστήμη, με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο
“Οικονομική της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης στον Τουρισμό”
3. Διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι. ή πρώην Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής σε μαθήματα
συναφή με το αντικείμενο “Οικονομική της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης στον Τουρισμό”.
Επιπλέον, θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω συνεκτιμούμενα προσόντα:
1. Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο “Οικονομική της Ανάπτυξης και
της Απασχόλησης στον Τουρισμό”
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. 134/99.
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 Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dtour@ionio.gr 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.
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:
1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών 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 κράτους- μέλους 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 Τμήματος
Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπεύθυνη: κα Σωτηρία – Σοφία Αρωνιάδα, διεύθυνση: Π. Αρμένη
Βραΐλα 4, 49132 Κέρκυρα, τηλ. 26610-87960-2).
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 δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Κέρκυρα, 24-11-2021
Ο Πρύτανης

Ανδρέας Φλώρος

