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Fwd: Υπενθύμιση Ι Πρόγραμμα ενίσχυσης Ομάδων Φοιτητών σ£ Διεθνείς Διαγωνισμού,

Αξι6τιμΕς Kυρi.ες
Αξιότιμοι ~ύριoι

Σε συνέχηα του μ~ αριθμ 29199/25-5-2022 ~γγράφσυ μα, αναΦορικά μΕτο τιρόγραμμα «Ενίσχυση
Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σΕ Διεθνείς Διαγωνισμούς» (άρθρο 1, κγΑ 136877/l112&-10-2021, ΦΕΚ
αρ.5021/τ.ΒΊ29-10.2021. ΑΔΑΠρόσκλησης: 9ΨΕΚ46ΜΤΛΗ-ΚΤΣ]θα θέλαμΕ να σας υΠEνθυμίσσυμ~ ότι από
1/9/2022 έως και 15/10/2022 θα πρέπη να μΕριμνήσΕτΕ Υιατην αrιoστoλή στην ΥπηρΕσία μας, των σx~τι~ών
αιτήσ~ωv και δΙKαιoλoyητι~ών ΠΟ\!αΦσρούν ομόδΕς ΦOιτη,ΏV που προτίθενται να συμμι:τόσχσυν σΕ διεθνείς
διαγωνισμούς κατό τσ ακαδ. έ,ος 2022 -2023 ε~πρσσωπώvτας τσ Τμημα σας.

Με αnόΦαση ΤΟυΔ.Σ. του ι.Κ.Υ.,πσυ θα λαμβάνεται το δεύτερο μισό ΤΟυΟκτωβρίσυ ~άθε έτους, θα
Eπιλiγoνται για να χρηματοδοτ/θούν ομάδες φοιτητών για να συμμετάσχουν σε ouy~E~PLμivou"
διαγωνισμούς. οιοποίιος θα ενισxύovται με το ~ατ' απσκοπή ποσό =ν 500 (για ~άθε Φοιτητή.

Περωσότερες τιληρoΦoρi.ες, ~αθώι; και m απαραl,η,α έν/ραΦα εΙvαι διαθέσιμα σtav ακ6λσuθο σόνδεσμο:
Ι~(οχ\!QθhlJlJnQχό.ςQ~.Δι~θΎξΙς ΔιαΥwνιι,ιμοu.ς

Σας EuXOpLOΤOίIμEγια την συνεργασία.

Με εκτίμηση

ΣοΦία Πουλιδάκη
Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών
Διεύθυνση ΥΠΟτΡοΦιών
Ιδρυμα Kpan~ΏV Υπστροφιών

111
Τα,'(,Δι.ι:ύθυνση: ΛεωΦόροι; Eθνι~ής Avτ!στάσ~ως 41 Ι 14234 Νέα Ιωνί"
0τel: 0030 210 3726 395
C Mail: ~RQ~I.i.~Ιaki@lkΥ..gr
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