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ΘΕΜΑ:   «∆ηµοσίευση ανακοίνωσης προκηρύξεως µιας (1) θέσεως καθηγητή του Ιονίου 

Πανεπιστηµίου στον ηµερήσιο τύπο». 
 
Παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε µία (1) φορά τη συνηµµένη ανακοίνωση προκηρύξεως του 

Πανεπιστηµίου µας στην εφηµερίδα σας. 
Επίσης, παρακαλούµε η εκτύπωση να γίνει µε γραµµατοσειρά 7 στιγµάτων και διάστιχο 8,5 

στιγµών, σύµφωνα µε την  ΚΥΑ 2/82452/0020/12-11-2008. Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την 
ανωτέρω ΚΥΑ καθορίζεται α) ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαµβάνουν οι τίτλοι των 
δηµοσιευµάτων σε δέκα (10) χιλιοστόµετρα κατά ανώτατο όριο, β) ο χώρος τον οποίο πρέπει να 
καταλαµβάνουν οι υπότιτλοι των δηµοσιευµάτων σε επτά (7) χιλιοστόµετρα κατά ανώτατο όριο και γ) 
ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαµβάνει στο τέλος της ανακοίνωσης, πρόσκλησης, προκήρυξης, 
δηµοπρασίας κ.λ.π. ο τίτλος της δηµόσιας υπηρεσίας που εκδίδει τη δηµοσίευση σε ένα στίχο και τρία 
(3) χιλιοστόµετρα κατά ανώτατο όριο.  

Για την πληρωµή πρέπει να υποβάλετε στο Τµήµα Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Πανεπιστηµίου µας: 1) αίτηση, 2) δύο φύλλα της εφηµερίδας σας 
µε υπογραµµισµένη την προκήρυξη, 3) τιµολόγιο, µε την αξία ανά χιλιοστόµετρο, στα στοιχεία 
του Πανεπιστηµίου (Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα, ΑΦΜ 90042720, 
Α΄ ∆ΟΥ Κερκύρας, τηλ. 26610-87614, 87615), σύµφωνα µε τη σχετική προσφορά σας, και 4) την 
εντολή αυτή µε τη συνηµµένη ανακοίνωση προκηρύξεων. 

 
Με Εντολή Πρύτανη 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού 
 
 

Ευγένιος Καλοφωλιάς 
Κοινοποίηση: 
(µε τη συνηµµένη ανακοίνωση) 
1. Όλα τα ΑΕΙ της χώρας 
2. Όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας µέσω της ΓΓΕΤ του ΥΠΠΕΘ 
3. ΥΠΕΞ, ΥΠΠΕΘ & ∆/νση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υ∆ΙΜΗ∆ (∆ηµοσιογραφικά) για ενηµέρωση 

ιστοσελίδων 
Εσωτερική διανοµή: 
- Γραµµατεία Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας 
 (µε τη συνηµµένη ανακοίνωση) 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
Τµήµα Λογιστηρίου 
(µε τη συνηµµένη ανακοίνωση) 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 
Τµήµα ∆ιδακτ. – Εκπαιδευτικού Προσωπικού
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