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Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Ταχ. Δ/νση :  Δημ. Σούτσου 6, 115 21,  Αθήνα  
Τηλέφωνο :  2109250280 & 2109211120   
E-Mail : eidikos@teiion.gr,elke@teiion.gr  
FAX          :  2109250290     

 

Αθήνα, 04/08/2017 

Αρ. Πρωτ.: 887      

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 

To ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων της ΚΥΑ/679/22-8-96 - ΦΕΚ 826, τ. Β’ (η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την 

έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 – ΦΕΚ Α’ 156, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρ. 36 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α΄71), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-

2018 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008940 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

(αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17.05.2017, κωδικός ΕΔΒΜ45, τροποποιημένη από την με 

αρ.πρωτ. Πρόσκληση 12277/14.06.2017), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και σύμφωνα με την απόφαση της 

Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Συνεδρίαση 30/28-

07-2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018 και να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας, σε ένα - ανά εξάμηνο - 

από τα 21 μαθήματα των προπτυχιακών  προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

(δηλαδή έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτά έχουν 

εγκριθεί με την υπ΄αριθμ.25/23.06.2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων 

στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
(Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται 

να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για ένα από τα μαθήματα των 

προπτυχιακών  προγραμμάτων σπουδών  του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ανά εξάμηνο (μπορούν να 

διδάξουν έως δύο μαθήματα στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018). 

Κριτήρια Αξιολόγησης:   

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα αξιολογηθούν ως εξής: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες βαθμολόγησης 

1 Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος ( το 
οποίο αναλύεται ως εξής:) 

 

 Α. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 0-20 

 Β. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/ 
θεωριών & βιβλιογραφίας 

0-20 

 Γ. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0-20 

 Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 0-60 

2 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας 
(το οποίο αναλύεται ως εξής:) 

 

 Α. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή 
εμπειρία  

0-10 

 Β. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 0-10 

 Γ. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία  0-10 

 Δ. Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 0-10 

 Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2 0-40 

 Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2 0-100 

 

Η επιλογή των υποψηφίων, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα γίνει από τις 

Επιτροπές Αξιολόγησης των Τμημάτων, που, για το λόγο αυτό, ορίστηκαν κατά την 31η 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στις 

02/08/2017. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακα συγκριτικής αξιολογικής κατάταξης των 

υποψηφίων. 

Τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας θα καταγραφούν στο οικείο πρακτικό 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο θα κυρωθεί από την Επιτροπή 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 

Θα επιλεγεί ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού, 

δύναται να επιλεγεί ένας από τους επόμενους υποψηφίους, κατά τη σειρά κατάταξής τους.   
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Πρόσθετοι όροι: 

1) Η Πρόσκληση πραγματοποιείται βάσει της με αρ. πρωτ. 11601/17.05.2017 Πρόσκλησης 

(κωδ. ΕΔΒΜ45) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την με αρ. πρωτ. Πρόσκληση 

12277/14.06.2017.  

2) Οι υποψήφιοι/ες, που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι, 

βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα: 

i. του άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α’ 

195/6.9.2011) και 

ii. του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4386/2016, (Α΄83/11.05.2016), όπως ισχύει 

3) Δεν επιτρέπεται η διδασκαλία περισσότερων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο 

διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο, ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής. 

4) Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος. 

5) Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου συμβαδίζουν με 

την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των αντίστοιχων περιόδων εξετάσεων 

των εξαμήνων αυτών, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το 

οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 30/21.07.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής περιόδου του 

Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

6) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την 

αλλοδαπή, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 - Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, του οποίου το αντικείμενο είναι σχετικό με το 

μάθημα, στο οποίο αφορά η αίτησή του. 

-  Έχει λάβει τον Διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
1.1.2007. 
- Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα 
του Π.Δ 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου 
Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 
- Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου ακαδημαϊκού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 7 

του άρθρου 29 του ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος, 

πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

- Δεν κατέχει θέση Ερευνητή /Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της 

Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

7) Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων το Διδακτορικό Δίπλωμα έχει χορηγηθεί από 

Ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει το αντίγραφο του Διπλώματος να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

8) Για πολίτες άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας Γ1 επιπέδου, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 

χρήση της ελληνικής γλώσσας.    
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9) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, για διάστημα που καλύπτει όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης, που θα συναφθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης. 

10) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη 

σύμβασης, στο πλαίσιο της παρούσης, δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 

αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 

διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και όσοι 

επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

11) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα 

προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει δικαίωμα επιλογής του 

προσώπου του αντισυμβαλλομένου καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη 

σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων, αποκλειομένης οποιασδήποτε αντίθετης αξιώσεως 

των ενδιαφερομένων.  

12) Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων 

ευρώ (4.200€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 

εργαζομένου/ης, εργοδότη/τριας, του αναλογούντος ΦΠΑ και εν γένει των νόμιμων 

κρατήσεων). Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του νέου επιστήμονα, που θα 

επιλεγεί, βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του ΤΕΙ 

Ιονίων Νήσων, διατίθεται, πέραν της ανωτέρω αμοιβής, το ποσό των τετρακοσίων ευρώ 

(400,00 €), κατ’ ανώτατο όριο, ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών 

παραστατικών), για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του ωφελουμένου 

(σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). 

13) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι 

συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, 

στην διεύθυνση: Δημ. Σούτσου 6, 11521, Αθήνα. Στο πλαίσιο υποβολής των εν λόγω 

ενστάσεων, το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που 

αφορούν άλλους υποψηφίους ασκείται υπέρ του αιτούντος, σύμφωνα με τα σχετικώς 

οριζόμενα στο Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, αλλά υπό τον όρο τήρησης της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αυτός να ασκήσει τα 

δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση ειδικού 

έννομου συμφέροντος κλπ). 

14) Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος 

(συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του χειμερινού ή/και εαρινού εξαμήνου του ακ. 

έτους 2017-18 και της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2018) και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

υλικού, το οποίο θα οδηγήσει στη δημιουργία ανοικτού ακαδημαϊκού μαθήματος, γεγονός 

που θα πιστοποιήσει, με σχετική βεβαίωσή του/της ο/η Προϊστάμενος/η του οικείου 

Τμήματος. 
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:   

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, που πρέπει να 

περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας. 

2. Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος. 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά. 

4. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 

1.1.2007) 

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, με την οποία ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: 

 έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

 τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, 

 δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου 

διδάσκοντα του Π.Δ 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, 

ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην 

αλλοδαπή, 

  δεν κατέχει θέση συμβασιούχου ακαδημαϊκού υποτρόφου της παρ. 7 του 

άρθρου 29 του ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του 

οικείου Τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της 

παρούσας δράσης, 

 δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε 

ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής  

 

Στην περίπτωση έρευνας ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, η απαιτούμενη 

επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου, στην 

οποία θα αναφέρονται, για κάθε  ερευνητικό  έργο  ή  πρόγραμμα,  ο  τίτλος,  η  διάρκεια  

απασχόλησης  του  υποψηφίου  και  η συμβατική  σχέση  με  την  οποία  συνδεόταν  ο  

υποψήφιος  με  τον  φορέα.  Επιπλέον,  βεβαίωση  ή συστατική  επιστολή  του  

επιστημονικού  υπευθύνου,  στην  οποία  θα  αναγράφονται,  για  κάθε ερευνητικό έργο ή 

πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η 

συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου. 

Για τις δημοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων/περιοδικών απαιτείται να επισυνάπτεται η σελίδα 

τίτλου, η σελίδα περιεχομένων ή/και η σελίδα που φέρει το όνομα του 

συγγραφέα/μεταφραστή ή σχετική βεβαίωση του εκδότη-επιμελητή. Εφόσον πρόκειται για 

ψηφιακό υλικό, απαιτείται αναφορά στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, στο οποίο έχει 

αναρτηθεί το υλικό (καταγραφή του URL). 
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Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  

των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. 

Εάν  πρόκειται  περί  αλλοδαπών  εγγράφων,  υποβάλλονται  με  επίσημη  μετάφραση  

αυτών.  Τα έγγραφα  αυτά  υποβάλλονται  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  αυτών, που έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο είτε 

αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα 

του ταχυδρομείου) είτε με ταχυμεταφορά (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από 21/08/2017 μέχρι και 

11/09/2017 (κατά τις ώρες 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.) στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  

Δημ. Σούτσου 6 

115 21 Αθήνα    

 

Στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:   

Για την με αρ. πρωτ. 887/04.08.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, 

ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2017-2018 ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  …….. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …….   

 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

http://www.teiion.gr) και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. 

Ιωάννη Τσάνη, στα τηλ.2109250292, 2109250262. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας 

http://www.teiion.gr/
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Παράρτημα 

I. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΛΕΥΚΑΔΑ) 

A) i) Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου: 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Α/Α Κωδικός Μάθημα 
Θεωρία 

(Ώρες/εβδ) 
Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

Κατηγορία  

1 Ε.5060 Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ 4 Ε 5 ΕΥ 

2 
Ζ.7070 Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 

4 
Ζ 5 

ΕΥ 

3 

Ζ.7060 Βιωσιμότητα και 

Χρηματοπιστωτικοί 

Οργανισμοί 

4 

Ζ 5 

ΕΥ 

4 
Ζ. 7080 Σύγχρονες Μορφές 

Χρηματοδότησης 

4 
Ζ 5 

ΕΥ 

5 

ΣΤ.6060 Προχωρημένη 

Χρηματοοικονομική των 

Επιχειρήσεων 

4 

ΣΤ 5 

ΕΥ 

6 
ΣΤ.6070 Χρονοσειρές και 

Προβλέψεις 

4 
ΣΤ 5 

ΕΥ 

 

A) ii) Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Προχωρημένου εξαμήνου: 

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Α/Α Κωδικός Μάθημα 
Θεωρία 

(Ώρες/εβδ) 
Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

Κατηγορία 

1 
Ε.5061 Τεχνολογία 

Λογισμικού 
4 Ε 5 

ΕΥ 

2 
Ε.5071 Αλληλεπίδραση 

Ανθρώπου Υπολογιστή   
4 Ε 5 

ΕΥ 

3 Ζ.7061 Υπολογισμός νέφους 4 Z 5 ΕΥ 

4 
Ζ.7071 Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 
4 Z 5 

ΕΥ 

5 ΣΤ. 6061 Επιχειρησιακός 

Σχεδιασμός και 
4 ΣΤ 5 ΕΥ 
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Διαχείριση Έργων 

 

B) Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

Α/Α Κωδικός Μάθημα 
Θεωρία 

(Ώρες/εβδ) 
Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

Κατηγορία 

1 Ε.506 Θαλάσσιος Τουρισμός 4 Ε 5 ΕΥ 

2 
Ε.507 Οργάνωση Συνεδρίων και 

Εκδηλώσεων 

4 
Ε 5 

ΕΥ 

3 

ΣΤ.606 Προχωρημένη 

Χρηματοοικονομική των 

Επιχειρήσεων 

4 

ΣΤ 5 

ΕΥ 

4 

ΣΤ.607 Διαχείριση Κρίσεων στη 

Ξενοδοχειακή και 

Τουριστική Βιομηχανία 

4 

ΣΤ 5 

ΕΥ 

5 
Ζ.707 Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 

4 
Ζ 5 

ΕΥ 

 

Τα συνοπτικά περιγράμματα των ανωτέρω μαθημάτων βρίσκονται αναρτημένα στον 

ιστότοπο (ba.teiion.gr) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και μπορείτε να τα δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: 

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας  

http://ba.teiion.gr/images/perigrammata_dte.pdf 

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων 

http://ba.teiion.gr/images/perigrammata_de.pdf 
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Β. - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας  - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

(Αργοστόλι) 

Α/Α Κωδικός Μάθημα Θεωρία 

(Ώρες/εβδ) Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

Κατηγορία 

1 Ε506 Ευρωπαϊκός 

Πολιτισμός και 

Επτανησιακή 

Κουλτούρα 

4 Ε 5 ΕΥ 

2 Ε507 Επίλυση 

Διενέξεων και 

Διαχείριση 

Κρίσεων στον 

Ψηφιακό Κόσμο 

4 Ε 5 ΕΥ 

3 G705 Κοστολόγηση 

Ψηφιακών 

Προϊόντων και 

Υπηρεσιών 

3 Z 5 ΕΥ 

4  G706 Ψηφιακός 

Πολιτισμός και 

Μουσεία 

3 Z 5 ΕΥ 

5  G707 Επίλυση 

Προβλημάτων και 

Καινοτομία 

3 Z 5 ΕΥ 

 

Τα συνοπτικά περιγράμματα των ανωτέρω μαθημάτων βρίσκονται αναρτημένα στον 

ιστότοπο (http://www.dmc.teiion.gr) του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και μπορείτε να τα δείτε στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: 

 http://www.dmc.teiion.gr/wp-
content/uploads/2016/10/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-
%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_2017.pdf 

http://www.dmc.teiion.gr/
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