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Θέμα:τσΥΡΚIΑ - Διεθνές Συμπόσιο Σπουδών Βιοποικιλότητας
Ημερομηνία:Τhu, 12 Μογ 2022 09:52:36 +0000

Από:Ελισαβετ Ευθυμίου <eefthimiou@minedu.gov.gr>
ΠΡος:rectοr@υοa.gr <rector@uoa.gr>, rector@mail.ntua.gr <rector@mail.ntυa.gr>, boudouvis@ntua.gr

<boudouvis@ntυa.gr>, rector@auth.gr <rector@auth.gr>, rector@aueb.gr <rector@aueb.gr>,
bouranto@aueb.gr<bouranto@aueb.gr>, r@aua.gr<r@aua.gr>, rectorate@asfa.gr
<rectorate@asfa.gr>. rector@panteion.gr <rector@panteion.gr>, rector@unipi.gr <rector@unipi.gr>.
prytan@uom.edu.gr <Ρrγtaπ@uοm.edu.gr>, rector@upatras.gr <rector@upatras.gr>.
rectorate@upatras.gr <rectorate@upatras.gr>, prytania@uoi.gr <ΡΓγιοηίο@υοί.ιτ>, talbanis@uoi.gr
<talbanis@uoi.gr>, rector@duth.gr <rector@duth.gr>. secretarγ@rector.uoc.gr
<secreta ry@rector.uoc.gr>, rectσr@uσc.gr <rector@uσc.gr>, kontak@med.uoc.gr
<kontak@med.uoc.gr>, rector@centraJ.tuc.gr <rector@central.tuc.gr>, rectorate@aegean.gr
<rectorate@aegean.gr>, prytan@aegean.gr<prytan@aegean.gr>, rector@jonio.gr<rector@jonio.gr>,
prytanis@uth.gr<prytanis@uth.gr>, zmamur@uth.gr<zmamur@uth.gr>, rector@hua.gr
<rector@hua.gr>, mara@hua.gr<mara@hua.gr>, kmas@uap.gr<kmas@uop.gr>, rectorate@uop.gr
<rectorate@uop.gr>, prytanis@puas.gr <prytanis@puas.gr>, rector@uniwa.gr <rector@uniwa.gr>,
rector@uowm.gr <rector@uowm.gr>, theodoul@uowm.gr <theodaul@uowm.gr>. president@eap.gr
<president@eap.gr>, choffice@ihu.edu.gr <choffice@ihu.edu.gr>. rector@hmu.gr <rector@hmu.gr>,
rector office@hmu.gr <rector affice@hmu.gr>, rector@staff.teicrete.gr <rector@staff.teicrete.gr>,
president@asρete.gr <president@aspete.gr>

Κοιν.:Τμήμα Γ' Τεκμηρίωσης & ΔιασΦάλισης Ποιότητας <dqa@minedu.gov.gr>, Ευγενια Παπαγεωργιου
<epapageorgiou@minedu.gov.gr>, ΠαναΥιώτης Γιαννόπουλος <pgiannopoulos@minedu.gov.gr>,
Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης <gg3@minedu.gov.gr>

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

Θα θελαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμΦωνα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ε3 ΔΙνσης
ΜορΦωτικών, Πολιτιστικών & Αθλητικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών μας διαβιβόστηκε ρηματική
διακοίνωση της εδώ Πρεσβείας της Τουρκίας, με θέμα τη διοργάνωση του 10υ Διεθνούς Συμποσίου Σπουδών
Βιοποικιλότητας, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακό από 23 ως 2S ΜαίΌυ 2022.
Το Συμπόσιο διοργανώνεται από το Νοιίοηοl ΒΟΙλπίcοlGarden of Τurkiye.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση, κατά το μέρος που αΦορό, Σχολών και Τμημάτων του εκπαιδευτικού σας
ιδρύματος που σχετίζονται με το θέμα του εν λόγω Συμποσίου.
Περισσότερες πληροΦορίες για το Συμπόσιο μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαΦερόμενους στον ιστότοπο:
www.isobist.org .

Με εκτίμηση,

Ελισάβετ Ευθυμίου
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Προ"ίσταμένη Τμήματος Γ'-Τεκμηρίωσης &
ΔιασΦάλισης Ποιότητας
Γεν. Δ{νση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Δ{νση Οργανωτικής και Ακαδημα"ίκής Ανάπτυξης
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.:151 80 Μαρούσι
Τηλ.: (+30) 210 3443386
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