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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   

 

 Κοηάνθ, 15-05-2018 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 Αρικμ. Πρωτ. 5560 

Διεφκυνςθ: Πάρκο Αγίου Δθμθτρίου 
                      501 31 Κοηάνθ 

 Π Ρ Ο   

Σθλζφωνο: 24610-56280  ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
Λζκκα 26 
105 62 Ακινα 
 
για τισ Διευκφνςεισ των Εφθμερίδων 
«ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 

Fax:              24610-56271  
Πλθροφορίεσ: Κίτςογλου Θεοδϊρα   
e-mail: tdp@uowm.gr   

Θέμα: «Προκιρυξθ 1 κζςθσ   Κακθγθτι του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ» 

 
 

 
ασ αποςτζλλουμε προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ μίασ κζςθσ  Κακθγθτι   του Πανεπιςτθμίου μασ 

και ςασ παρακαλοφμε να δθμοςιευτεί μία φορά ςε προςεχζσ φφλλο ςασ. 
ασ επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 2/28783Α/30-08-2005: 
 ο τίτλοσ τθσ δθμοςίευςθσ κα πρζπει να καταλαμβάνει το πολφ 10 χιλιοςτόμετρα 
 ο υπότιτλοσ κα πρζπει να καταλαμβάνει το πολφ 7 χιλιοςτόμετρα 
 θ δθμοςίευςθ πρζπει να γίνει με γραμματοςειρά 7 ςτιγμϊν και με διάςτιχο 8,5 ςτιγμϊν 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θ δθμοςίευςι ςασ δεν είναι ςφμφωνα με τθν εντολι μασ, δεν κα εξοφλείται το τιμολόγιο 
ςασ και κα επιςτρζφεται. 

Η δαπάνθ δθμοςίευςθσ βαρφνει το Πανεπιςτιμιο. Σο κόςτοσ ανά mm2 είναι το οριηόμενο για τισ 
διακθρφξεισ του Δθμοςίου. Παρακαλοφμε, μαηί με το τιμολόγιο τθσ «ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ Ε.Π.Ε.» να 
μασ αποςτείλετε δυο αντίτυπα του τεφχουσ των εφθμερίδων δθμοςίευςθσ ςτθν Οικονομικι Τπθρεςία 
του Πανεπιςτθμίου. 

 
Κοινοποίηςη:   

- Υπ. Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςησ & Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ 
για τθν εφθμερίδα «ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΑ» με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ςτο m.karaxalios@ydmed.gov.gr  
- Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ & Θρηςκευμάτων 
για δθμοςίευςθ ςτο δικτυακό τόπο του, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ςτο press@minedu.gov.gr 

  

 Ο Πρφτανθσ 
 
 

Κακθγθτισ Αντϊνιοσ Σουρλιδάκθσ 

 
 

- Πλα τα Α.Ε.Ι. τησ χϊρασ  
- Πλα τα Ερευνητικά Κζντρα τησ χϊρασ  
  
Εςωτερική διανομή:  
- Γραφείο Πρυτανείασ 
-Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν   
-Πολυτεχνικι χολι 
-  ΑΠΕΛΛΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   

 

  

  Κοηάνθ, 15-05-2018 

                                                  Ρ  Ο Κ Η  Υ Ξ Η                                  Αρικμ. Πρωτ. 5557 
 

Σο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ ανακοινϊνει τθν προκιρυξθ τθσ παρακάτω κζςθσ: 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
 

Μία κζςθ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Προςωπικοφ (Δ.Ε.Π.) του Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και 
Σθλεπικοινωνιϊν τθσ Πολυτεχνικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ βακμίδα του 
Επίκουρου Κακθγθτι με γνωςτικό αντικείμενο «Σεχνολογία Λογιςμικοφ». 
 
Η προκιρυξθ τθσ κζςθσ υπ’ αρικμ. 4184/22-02-2018 (ΑΔΑ: 67ΣΓ469Β7Κ-Ο2Ι) δθμοςιεφτθκε ςτο Φ.Ε.Κ.  
478/27-04-2018 τ.Γ’ και αναρτικθκε ςτο ςφςτθμα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP6162 
 
Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν θλεκτρονικά τθν αίτθςθ υποψθφιότθτάσ τουσ μαηί με όλα 
τα παρακάτω αναγκαία κατά τθν κρίςθ δικαιολογθτικά ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr) μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία του 
εγγράφου τθσ ανακοίνωςθσ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ αυτισ ςτον θμεριςιο τφπο. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία του 
Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν  (υπεφκυνθ κ. Δζςποινα Βαβλιάρα, 
διεφκυνςθ: Κ. Καραμανλι και Λυγερισ, 501 31 Κοηάνθ, τθλ. 24610-56504). 

 
Η προθεςμία υποβολήσ υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικϊν για την παραπάνω θζςη λήγει 

ςτισ 16-07-2018 
 

 
 
 Ο Πρφτανθσ  
 
 
 Κακθγθτισ Αντϊνιοσ Σουρλιδάκθσ 

https://apella.minedu.gov.gr/

