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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρκυρα, 01-08-2022
Αρ. πρωτ.: Δ.Δ1.2/3284

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ –
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληρ.
Τηλέφωνο
E-mail

: Ι. Θεοτόκη 72
: 49132, Κέρκυρα
: Δ. Παπαδάτου
: 26710 24644
: dpapadatou@ionio.gr

ΠΡΟΣ:

«ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
Αγ. Γερασίμου 1
29100 Ζάκυνθος
Τηλ.26950 42215
Φαξ: 26950 42326
e-mail: info@imerazante.gr

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση περίληψης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου
Πανεπιστημίου»
Αποστέλλεται συνημμένα Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη
Ακαδημαϊκών Υποτρόφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011
όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρ.19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει
μέχρι σήμερα, στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023 και παρακαλούμε να δημοσιευτεί στην εφημερίδα σας μία (1) φορά στις 16
Αυγούστου 2022.
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 Διδακτικού-Εκπαιδευτικού
Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού 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 32 Κέρκυρα, ΑΦΜ 90042720, Α΄ ΔΟΥ Κερκύρας), σύμφωνα με τη σχετική προσφορά σας,
και 4) την εντολή αυτή με τη συνημμένη ανακοίνωση προκηρύξεως.
Κοινοποίηση:
(με τη συνημμένη Περίληψη Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ.Δ1.2/3283/01-082022)
1. Όλα τα ΑΕΙ της χώρας
2. Όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας μέσω
της ΓΓΕΤ του Υ.ΠΑΙ.Θ.
3. ΥΠΕΞ, Υ.ΠΑΙ.Θ.
Εσωτερική διανομή:
1.
Γραμματεία ΤΠΕ (με τη συνημμένη
Περίληψη)
2.
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Λογιστηρίου
(με τη συνημμένη Περίληψη)
3. Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Διδακτ. – Εκπαιδ. Προσωπικού

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμήματος
Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή

