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ΗΛΚΡΝΙΚ

Νεα lωνια, 25-5-2022
Αρ. Πρωτ.: 29199

ΠΡΟ<;:Γριψματεlι:ς ΤμημάΤων/Σχαλών ΑΕ'
Καιν.: ΠριιπΊνεις ~αι ΑVιlπριιτάνεις ΑΕΙ

ΘΕΜΑ: ~Πρόγραμμα Ειι(οχιιση( συμμΗοχής ομάδων Φοιηιτών οε διεθνεΙ( διαγωνισμούς>

Στο πλαιοιο του προγράμματος f νίοχιισης ΣιιμμΗοχης ομάδων Φοιτητών ο[ 6 ••θνεις 6ιογωνιομούς. που υλοποιεΙ
10 1δριιμα ΚΡΟ1ιιιώνΥπστροΦιών γιο πρώτη φσρό από το 2021 σε εφαρμογη τσυ όρΙΙρου 1, ΚΥΑ136877/Ζ1/2&ο1(1.-
2021lΦΕΚ αΡ.'>Ο21/1.ΒΊ29-10.20211 πρoβλεπεrαι η xρηματoδollΙΙι'l ενισχιιση ομάδων Φοιτηιών ελληνιιιων ΑΕΙ
που πρόκειται να οιιμμΗ(\:οχουv οε διιθvεί, διαΥωνισμοίις,

Απσστελλπαι σχετιιιή πρόσκληση ειιδήλωσης ενδιαφΙροντος, ιιαθως ιιαι το tv1'ιιιιo α(τησης προς oυμllληρωαη
οαι αποστολή [vτός του διαστήματας από 1/9/2022 εως 15110/2022,

Η αε<ολάΥΓισητων υποβληθεισών Προτάσ[ων θα yiVETotαπό το Διοιιιηη06 Συμβσίιλιο του ικγ οατ' εΦαΡμΟΥητων
οριζόμενων στην ιιαρ. 4 Του άρlJρου Ιτης ανωτέρι.ι ΚΥΑτου ΠΡΟΥρόμμαιοι;_
Στη o~νέxηα το ΙΚΥ θα ενημ[~ώσει τα ενδιαΦι:Ρόμ[οα τμημαια ωι; πρας την απόφαση του Διοιιιηη.οίι
Συμβουλiου για την ινlσχυση συμμειοχιΙι; των ομόδων φσιτητων/τριών Υιαης οποΙει; εχει ιιποβληθε( αΙτηση,
Το ποοό του βραβεΙου για ης [ιιιλεγειοες Oμι'tδες θα αοΙρχεται στο ιιατ αποιιοιιη α.αθιiριoτo ltOσδ των 5ΟΙΧ
ανά Oυμμετεχαvταjαυoα Φo<rnrr\lτpto .αι θα ~αlαιΙθηαι από το ΙΚΥαll' ευθείας σταν τραπεζικό λογαριασμό
του/της ιιάθ[ δι.α ιούχου Φοιτητη/φ,α"

nληροφορiις παρεχανται ιιαι μεσω lης lOlΟο[λίδαι; τσυ ικγ οτο lίnk: htlp~:lIwww.iky.gr/eI/lIpot.ofIes--
g,/diethnej~-diago"i~rl,oi/~nisxysi.,ym,,,e!o.is-om.don-foiti!on

Για πι:ραιτερω διιυ"ρινήοι:ιι; μιιορεΙτε να αrιευθίινεστε στο Τμήμα Διαγωνισμών IOU ΙΚΥ,στα τηλ. 2103726395
.α. 2103726346 ιια\ ατο e- ,,,.il: spOlIlidaki@iky,g, και sbikaki@iky.g'

Με ης ι:υχες μας για την επιτυχή συμμετοχιΙ των φοιτητώv/τρ,ώv μας στους διεθνείς διαγωνισμαυι; δηλωνουμε
την αμεριστη υιισστήριξή μας,

Η ΠΡΟ)'ΠΑΜΕΝΗ ΤΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ!

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΡΟΥΤ!Α

mailto:sbikaki@ikY.Br.spolIlidaki@iky.gr




ΤWd. ιΊ~O!'~AMMA ΙΚΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤυχω; ΟΜΑΔΩΝ Φ. ntail1,ox:///C:/Users/mli.n'/ AppD.U/Roa,ning/Thun,ierbird/."

Προς:

Θέμα:

Θέμα: fwd: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥΕΝΙΣΧΥΣΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΩΝ ΣΕΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
Από: Γραμματεία npίItaVIΊ ΠΔΜ <rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 25/5/2022, 11:21 Π.μ,
Προς: ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ<protocol@uowm.gr>

Παρακαλούμε για {ην πρωtοκόλληση του εισερχομένου μπά των σχετικών συνημμένων.

-------- Προωθημένσ μήνυμα ._--"-"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ικγ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΩΝ ΣΕΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΔΙΜΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΗμερομηνΙα: Wed, 25 May 2022 08:15:27 +0000
Από: Stamatina Bikaki <sbikaki@ikj',gr>

rector@UOQ.:gr <rector@uolU:~ tsiar<Js@uop"'gr <tsiaras@uop"'gr:>,g!.@!!Qp"'gr
.:'Ξg!@υΟΡ"'g~ gjρ andreiomenos@holmail.com
.:sgill andreiomenos@hotmail.com>, £,y'g<Js@uop"'gr<Zj'gaS@UOp"'gr>,
rector@uowl11.gr <rector@uowm .gr>, ~J.)irtou@ uowm ,g[ <asQi rtou @uowm .B~
nsarian t1idis@uowm.gr <nsa rian t1idis@UOWI11.g~ SmaroQoulos@uowrn.gr
<smaropou lοs@υοwm.gr>, giordan idIs@uowm.gr.:sgiordanid is@ uowm.g~
kaissis@Iaw.auth.gr <kaissis@ law.a uth.g~ saggeloQoulos @ih υ.B~
<saggeloJ.)oulos@ihu.gr.::, kara J.)anl@olct1et.g[ <karaQant@otenet.g~
kma krido@ law.auth .g[ <kmakrido@ law.a uth.g~ dba ndekas@ihu.g[
<dbandekas@ihu.gr.::, rector@uniwa.gr <rcctor@uniwa.g~ vrector-
academic@uniwa,g[ <vrector-academic@ υniwa.g~ vrector.ft na nce@uniwa,gr
<vrector-ftnance@ uniwa ,B~ vrector.ad min@ un iwa .gr <vrector -ad min @υ niwa.g~
vrector-research@ uniwa .g[ <vrector-resea rch@uniwa.g[b rector@hmu.g[
<rector@hmu.gr>, vrectoredu@hmu.g[ <vrectoredu@hmu,g~ tmanios@hmu.gr
<Ιmanios@hmu.gr.::. [!J.)aJ.)adogiannis@hmu.g[S!!.J.)aJ.)adogiannis@h mu ,g~
vrectorresea rch@hmu,gr <vrectorresea rch@ hm u.g~ rector@aueb.g[
<rector@aueb.gr.::, vicerector-acad@aueb.gr <vicerector-acad@ aueb.g~
vicerector-econ@aueb.gr <vice rector-econ@aueb.g[b vicerector-growth@aueb.g[
<vicerector.growth@aueb.gr.::, rectοr@ρantι>iοn,gr <rector@.J.)anteion.gr:>

Αξιότιμες κυρίες

Αξιότιμοι κύριοι

Συνημμένα οας αποστέλλοuμε επιστολή αναΦορικά με το πρόγραμμα του ΙΚΥγια ενίσχυση
συμμΗοχής ομάδων φοιtητών ΑΕΙ σε Διεθνείς Διαγωνισμούς, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Πρόσκληση του προγράμματος
2. Έντυπο αίτησης και

1από 2 25/5/2022,l1:26π,μ.
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70,9 ΚΒ

187 ΚΒ

615 ΚΒ

116 ΚΒ

3. Ανακοίνωοη

ΠαρακαλΟύμε Υια τις ενέΡΥειές σας με σκοπό την ενημέρωση των δυνηΤΙKCιενδιαΦερ6μενων.

Με εκτ[μηση

Ματίνα Μπικ6:κη

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΙΚΥ

2103726346

-Συνημμένα:----- _

έΥΥραΦο προς yραμματεΙε~YLα συμμετοχη AEI.pdf---------- -- ----- -- --
9ΨΕΚ46ΜΤΛΗ-ΚΤΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .pdf

ΕΝΤΥΠΟAITHIHI.docχ

Ανακοίνωση Βραβείο Συμμετοχης σε ΔΙΕΘΝΗΔIΑΓΩΝIΣΜΟ.ρdf

2cm62
25/5/2022. 11 :26 ΤΤ,μ.
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