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Θέμα: Fwd: Ετιιστολή CSRHELLAS/ Φοαηηκός Διαγωνισμός "Νίκος Αν
Ατιό: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ<rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 28/1/2022., 11:21 ΤΙ.μ.
Προς: ΤΜΗΜΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛονΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜιονΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!<protocol@uowm.gr>

Παρακαλούμε για tην τιρωιοκόλληση του εισερχομένου.

Σας ευχαριστούμε,

-.----- Προωθημενο μηνυμα --------
Θέμα: Ετιιστολή CSRHELLAS/ Φοαηηκός Διαγωνισμός "Νίκος Αναλυτής"

Ημερομηνία: Fri, 28 Jan 2022. 09:01:42 +0000
Ατιό: CSRHELLAS<info@csrhellas.org?:
Προς: rector@uowm.gr <rector@uowm,gQ:

Αξιότιμε κ. Πρύτανη,

Παρακαλούμε βρείτε συνημμΕνη επιστολή εκ μέρους της κ. Μαρίας Αλεξίου, Προέδρου ΔΙ
του CSRHELLAS,με θΕμα τη συνεργασία του Πανεπιστημίου σας στο πλαίσιο του 70υ κύκλου
του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Νίκος Αναλυτής».

ΠληροΦορίες σχετικά με την τελευταία υλοποίηση του διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε
ΕΔΩ.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων και παραμΕνουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

CSRHEHAS

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τ: (+30) 210 3387422-31 F; 210 33874241Χαριλάου Τρικούπη 18, 10679 Αθήνα

info@csrhellas.orgl www.csrhellas.oι:g
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Προς
Δρ_Θεοδωρο Θεοδουλίδη
Πρύτανη
ΠανΕπιστήμιο Δυ"κης ΜαΗόον,ας

Αριθ. Πρωτ. 3287
Παραοκειιή, 28 lavOUOa'OU 202 2

Αξ,ότψ£ κύριε Πρύτανη,

Το CSRHElLAS,ημωvτας τ/ μνημη rou προέδρου του Νί"ου Αναλυτή, ηΗ από ετών θεσπίσει τον Φοιτηηκο
Διαγωνισμό για την ΕταΨική Κοινωνική Ευθύνη που Φέρει το ονομα του, σωχεύοντας αΦενός μεν στην ανάδειζη
των αρχών τη, Εταιρικής Κοινωνικής Ειιθύνης και τ/, Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη" ευρύτερη διάδοση και
ιιρoβoλιj τους μεταξυ της φοιτηΤ""1ς νεολαίας οε συνδυασμό και μΕτους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανόπτυξης IΣ8Α.
SDG,) αφπΕρσιι δε την προώθηση της σιινεΡγασίας μnαξί> Ακαδημαϊκής και EΠΙXEψημαtιKής Κοινότητας. Το
2022, με κοινή απόΦαοη της Οργανωηκής Εll\!ροlιης κσι τη σίιμΦωνη γνώμη ακαδημαικών Ηπροσώπων απ/ι
"ανEπιm:ήμια /ιλη~ της Ελλάδος, με τους oπoίoυ~ ουνεργαζόμαστε διαχρονι ••:> για αυτήν την διοργάνωση, το
θέμα του διαγων,σμoiι θα είναι.Ο κοινωνικός αντίκτυπος τη~ κλιματικής αλλαyής~.

Με βάση την ψπεφία από τoυ~ προηγοίιμενους 6 <ίιt<λoυς,την επιδίωξη για τη μεγαλiιτεpη δυνατή
συμμετοχή Φοιτητών και Φοιτηφιών στον]" Kίιt<λO,αλλά κα' την γενικ/ιτερη "ροσπάθεια συμβολής στην όσο
το δυνατ/ιν πω ολοκληρωμενη ενημtρωση των νΕων σχετικά με την αξία και τη σημασία των Στόχων Bιώσψη~
Aνά",υξη~, Φέτος η Οργανωη<ή Επιτροπή rtρotEiVElτην ένταξη νέων στρατηγικών ευαισθητoπoίηση~ για την
συγκεκριμtνη πρωτοβουλία, με τη συμβολή και του δIΚoίιοας Πανε!'1ιστημίουνα είναι εξαψεηκά oημαντIΚή.

Συγκεκριμl:να, με την παροίισα επιστολή θα θέλαμε να σας "ροτείνοιιμε την ένταξη εν/ις ειδiΚOίι
διαδικτυακού σεμιναρίου με επίκεντρο TOυ~ΣΒΑστο !'1ανεπιστημιακό σα~ ίδρυμα στο πλαίσιο προγραμμάτων
προmuχιακών κα, μεταπτυχιακών σπουδών, με διάι>κεια μία~ ΓΙΜο διδακτικών ωρών 145 ή 90 λεπτά!, όπου
εκπρόσωποι ΤΟυC5RHELLASθα παρΕχουν οτο\!ς Φοιτητές πληΡοΦόρηση oxετι~ά με τoυ~ Στόxo\!~ Βιώοιμης
Ανάπτυξης 2030, την επίδοση της χώραι; μέχρι οήμερα και τη σημασία του θέματος στο οποίο εστιάζΕιοτρέχων
Kίιt<λOςτοιι διαγωνωμοίι. Τα οεμινάρια θα μποροίισαν να διεξαχθούν μεταξίι Μαρτίοιι ~αιAπριλίoυ 2022. ώστε
να δοθεί ε"αρκής χρόνος στoυ~ ΦοιτηTl'ςκαι τι~Φοι,ήΤΡιΕςνα εξσικειωθοίιν με το θέμα <αι να προετοψαστοίιν
για την υποβολή των εργασιών το\!ι;.εφόσον απoΦcισίσo\!ν να συμμετασχουν, μ[ προθ[σμiα ης 30 ΜαΙο\! 2022.
Συνημμένα θα βρείτε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού "ροι; περαιτέρω πληρσφόρηοή οας.

Παράλληλα, θα θέλαμε να υπσβάλουμε αίτημα να υποδείξετε .άποωνl-α ε~"ρ/ισω"o τοιιιδρύματός οας
ο/η οποίοι;/.α θα λειτουργήσει ως πρεσβευτή~ ("3mba5~ador") του Φσιτητικοίι Διαγωνισμoiι, αναλαμβάνοντας,
σε "ροσωπικlι Επίπεδο, την !'1ροώθησητου διαγωνισμού και τοιι σχετικοίι με αιιτόν ενημερωτ"οί> \!λικοu, Στη
ουνέχεια. το στέλεχος επικοινωνίας που θα υ!'10δείξετεθα Ενημερωθεί !'1λήρω~από τα στελΕχιι ΤΟυC5RHELLAS
ώστε να είναι σε θέση να αναλάβε, αυτ/ιτο ρόλο, έχονταςόλα τα στοιχεία σχεπκά μΕ1:0θέμα, τις !'1ρoαπαιτήσει~
και το χρονοδιάγραμμα το\! διαγωνισμσίι,

Ευχαριστώνται; εκ των προτέρων. αναμένουμε την απάντησή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για
ΟΠΌιαδή!'10τεδιΕυκρίνωη,
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Με εκτίμηση,

Μ,Αλεξίοu

Πρόεδρος Δ.Σ. CSR HELLAS Ι Μέλος Δ,Σ. CSR EUROPE
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