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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 

 Κοζάνη 31-01-2017 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Αριθμ. Πρωτ. 3066 

Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου 

                      501 31 Κοζάνη 

 Π Ρ Ο Σ  

Τηλέφωνο: 24610-56280  

Fax:              24610-56271  

Πληροφορίες: Ευριπίδης Τσατσιάδης  

e-mail: tdp@uowm.gr   

  

Θέμα: «Διόρθωση προκηρύξεων πλήρωσης θέσης 5 

καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
 

ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

Λέκκα 26 

105 62 Αθήνα 

 

για τις Διευθύνσεις των Εφημερίδων 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΕΣΤΙΑ» 

 

Σας αποστέλλουμε διόρθωση των προκηρύξεων πλήρωσης 5 θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας και σας παρακαλούμε να δημοσιευτεί μία φορά σε προσεχές φύλλο σας. 

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/28783Α/30-08-2005: 

� ο τίτλος της δημοσίευσης θα πρέπει να καταλαμβάνει το πολύ 10 χιλιοστόμετρα 

� ο υπότιτλος θα πρέπει να καταλαμβάνει το πολύ 7 χιλιοστόμετρα 

� η δημοσίευση πρέπει να γίνει με γραμματοσειρά 7 στιγμών και με διάστιχο 8,5 στιγμών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η δημοσίευσή σας δεν είναι σύμφωνα με την εντολή μας, δεν θα εξοφλείται το τιμολόγιο 

σας και θα επιστρέφεται. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Το κόστος ανά mm
2
 είναι το οριζόμενο για τις 

διακηρύξεις του Δημοσίου. Παρακαλούμε, μαζί με το τιμολόγιο της «ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» να μας 

αποστείλετε δυο αντίτυπα του τεύχους των εφημερίδων δημοσίευσης στην Οικονομική Υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου. 

 
Κοινοποίηση:   

  

 

 

- Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

για την εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ» με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

m.karaxalios@ydmed.gov.gr  

- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 

για δημοσίευση στο δικτυακό τόπο του, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

press@minedu.gov.gr 
 

- Όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας  
- Όλα τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας  
  
Εσωτερική διανομή:  

Ο Πρύτανης 

 

 

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης 

- Γραφείο Πρυτανείας 

- Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

- Πολυτεχνική Σχολή 

- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

- Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

- ΑΠΕΛΛΑ 
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Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Ν  

Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας γίνεται γνωστό ότι στο Φ.Ε.Κ. 43/25-01-2017 τ.Γ’ δημοσιεύτηκε 

η διόρθωση σφαλμάτων στις παρακάτω προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, που είχαν δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 1151/15-11-2016 (τεύχος Γ’) και στα φύλλα των 

εφημερίδων «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΕΣΤΙΑ» στις 25-11-2016: 

• Στην υπ’ αριθμ. 418/19-09-2016 Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, στη σελίδα 8532, στη στήλη Α’, στους στίχους 30-32, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η 

προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).» στο ορθό «Η 

προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.». 

• Στην υπ’ αριθμ. 1015/26-09-2016 Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, στη σελίδα 8533, στη στήλη Α’, στους στίχους 40-42, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η 

προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).» στο ορθό «Η 

προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.». 

• Στην υπ’ αριθμ. 1018/26-09-2016 Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, στη σελίδα 8534, στη στήλη Α’, στους στίχους 50-52, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η 

προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).» στο ορθό «Η 

προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.». 

• Στην υπ’ αριθμ. 1019/26-09-2016 Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, στη σελίδα 8536, στη στήλη Β’, στους στίχους 12-14, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η 

προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).» στο ορθό «Η 

προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.». 

• Στην υπ’ αριθμ. 6148/22-08-2016 Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, στη σελίδα 8535, στη στήλη Β’, στους στίχους 3-5, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η 

προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).» στο ορθό «Η 

προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.». 

 

 Ο Πρύτανης  

  

 

 Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης 

 


