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Καλη σπέρα σας,

σας παρακαλούμε για την πρωτοκόλληση του εισερχομένου εγγράψου μετά των

συνημμένων του.

1 Για ενέΡΥι:ιη- .
2 rlu ενημέnωαη ...............................•...
3 Υιιόψη: .

KOlANH 20 .

ΠΛΝΕΠ!ΣΤΙ\ΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΛΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

fMHMA ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΠαρασΚΕυή Ρούσσου

-------- Forwarded Me55age --------

Subject: Φοιτηηκός Διαγωνισμός «Νίκος Αναλυτής»

Date: Mon, 24 Μογ 2021 08:20:23 +0000
From: Ματίνα Κάμπρα <mkamp-ra@minedu.gov.gr>

ΕΚΠΑ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ <rector@uoa.gr>, ΕΜΠ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ <rector@mail.ntua.g!b
boudouvis@ntua.gr <boudouvis@ntua.g~ ΑΠΘ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ <rector@auth.g~
'rector-secreta ['i@auth.g[' <'rector-secreta rv_@auth.gr'>I ΟΠΑ-Π ΡΥΤΑΝΗΣ
<rector@aueb.g[b bouranto@aueb,g! <bouranto@aueb.gr>I 'r..@aua.g['
<'r@aua.g[bΑΣΚΤ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ <rector@a5fa.g!b ΠΑΝΤΕΙΟ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ
<rector@Ranteion.g!b 'ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ <rector@uniRi.gr>, 'ΠΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ :':Rcιtan@uom.edu.g!b 'ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ
<rector@.Jd.p-atras.gr>I 'ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ <rectorate@up-atras.g~
'p-rytania@uoi.gr' <'QrΥtanίa@uοί.g!2.ι 'talbanis@uoi.gr' <'talbanίs@uοί.g!2.ι 'ΔΠΘ-
ΠΡΥΤΑΝΗΣ <rector@duth.gr>, 'secretarv_@rector.uoc.g['
<'secretarv_@rectοr.uοc.g!2.ι 'ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ <rector@uoc.gr>,
'kontak@med.uoc.g( <'kontak@med.uoc.g[b ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣΤο: <rector@central.tuc.g~ 'I~rv.tan@aegean.g[' ~Qrv.tan@aegean.gr'>, ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ-
ΠΡΥΤΑΝΗΣ <rector@aegean.g!b IΟΝIΟ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ <rector@ionio.gr>,
'Qrytanis@uth.g[' <'ρrv.tanίs@uth.g!:2ι zmamur@uth.g! <zmamur@uth.gr>,
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ <rector@hua.gr>, 'mara@hua.g( <'mara@hua.gr'>,
'kmas@uoQ.;gr' <' km aS@UOl2;gr'>, 'recto rate@uoQ.;gr' <'rectorate@UOQ.;gr'>,
'rector@uniwa.g[' <'rector@uniwa.gr'>, 'Qrytanis@Quas.gr' <'prytanis@Quas,gr'>,
ΈΑΠ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε. :':Rre5ident@eaR,gr>, 'ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΡΥΤΑΝΗΣ
<recto r@ uowm,g[b 'choffίce@ihu.edu.g!' <'choffice@ ih υ .ed u .g!2.ι
'rector offίce@staff,teicrete.gr' <'recto r_οffice@staff.teίcrete.g!2.ι 'rector@ hmυ.gr'
<'rectοr@hmu.g!2.ι 'ΓραΦείο Πρύτανη ΕΛΜΕΠΑ <rector offίce@hmu.gr>I ΆΣΠΑΙΤΕ-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ~~resident@asQete.gr>, 'info@aeaa.g( <'info@aeaa,gr'>,
'secreta rv_@aeath ,g( <'sccrcta rv_@aeath.gr'>, 'contact@ aeavellas.g(

Σας ευχαριστώ.
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<'contact@aeavellas.gQ, 'info@aeahk.gr.' <'info@aeahk.gQ, 'senate@uop-':'g(
<'senate@uoQ.:gr'>

CC: Τμήμα Γ'Τεκμηρίωσης & ΔιασΦάλισης Ποιότητας <dga@minedu.gov,gr>

Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες Πρυτάνεις/Πρόεδροι Δ,Ε,/Α.Σ.,

Διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας και για τις δικές σας ενέργειες, ανακοίνωση και
χρονοδιάγραμμα που αφορούν στον έκτο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την
ΕΚΕ«Νίκος Αναλυτής» με στόχο τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την
ακαδημαΙκή και τους φοιτητές. Η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών λήγει στις
20 lουλίου 2021,

Γιαπεραιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εΥΥράφου, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Με εκτίμηση

Τμήμα Γ' Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

ΓενικήΔιεύίJυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37,

15180 Μαρούσι, AίJήνα

e,moil: dga@minedu.goV,9L

Τηλ:+30210 3443386,2452

- Συνημμένα:

7. UHU 3 24/5J2021, 2:03 μ.μ.
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