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Θέμα Εγγράφου: 1ο Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού 
(ΠΑ.ΔΙ.Π.Σ.)_28-29/05/2022_Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ελληνική Σκακιστική 
Ομοσπονδία

----- Προώθηση μηνύματος από Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού 
ΕΑΠ - ΕΣΟ <chess@eap.gr> -----

Ημερομηνία: Mon, 9 May 2022 08:05:39 +0000

       Από: Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού ΕΑΠ - ΕΣΟ 
<chess@eap.gr>

      Θέμα:  1ο Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού (ΠΑ.ΔΙ.Π.Σ.)_28-
29/05/2022_Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία

      Προς: Πανεπιστημιακό Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού ΕΑΠ - ΕΣΟ 
<chess@eap.gr>

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχετε.

 

Με το παρόν μήνυμα θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλες και όλους για τη διεξαγωγή του 
1ου Πανεπιστημιακού Διαδικτυακού Πρωταθλήματος Σκακιού, το οποίο 
συνδιοργανώνουν η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, το ΣΚ 28-29/5/2022.

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν έως τις 16/5 μέσω των ιστοσελίδων της 
ΕΣΟ: https://www.chessfed.gr/archives/10906 και του 
ΕΑΠ: https://www.eap.gr/2022/04/20/1o-panepistimiako-diadiktyako-prwtathlima-skaki/

στις οποίες μπορείτε να δείτε και την αναλυτική προκήρυξη.

 

Παράκληση να κοινοποιήσετε στις φοιτήτριες και τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό 
προσωπικό του Ιδρύματος σας την προκήρυξη του πρωταθλήματος.
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Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αλεξάνδρα  Τζιφέρη

Τηλ.: 2610 367781

 Email: chess@eap.gr[1]
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/_Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου_/

_ _

_/Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενά του, είναι 
εμπιστευτικό και προορίζεται μόνο για χρήση από τα άτομα στα οποία απευθύνεται. Εάν 
δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης ή αρμόδιος για την παράδοση του μηνύματος 
στον προοριζόμενο παραλήπτη, παρακαλώ επιστρέψτε το στον αποστολέα και σας 
γνωρίζουμε ότι η αποθήκευση, ανάγνωση, μετάδοση, αναγραφή, αποκάλυψη, 
ανακοίνωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών 
περιέχονται στο παρόν μήνυμα, δεν είναι σύννομη. Παρόλο που το Ε.Α.Π. έχει λάβει 
όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι τα αποστελλόμενα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα όποια επισυναπτόμενα αρχεία τους έχουν ελεγχθεί 
για ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο είναι ευθύνη του παραλήπτη να ελέγξει 
τη μη ύπαρξη ιών και κακόβουλου λογισμικού, πριν ανοίξετε οποιοδήποτε 
επισυναπτόμενο αρχείο. Το Ε.Α.Π δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο 
του παρόντος μηνύματος και σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν 
ζημία λόγω αποθήκευσης ή ανάγνωσης του παρόντος, καθυστερημένης διαβίβασης, 
υποκλοπής, αλλοίωσης ή μόλυνσης με ιούς. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν 
μήνυμα ανήκουν αποκλειστικά στον αποστολέα αυτού./_

_ _

_/E-MAIL DISCLAIMER/_

_ _



_/This email, including any attachments thereto, is confidential and is intended solely for 
the use of the individuals to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, or 
responsible to deliver it to the intended recipient, please return it to the sender. You are 
hereby notified that any storage, reading, transmission, display, disclosure, 
communication or any other use of any information contained in this message, is 
prohibited. Although the HOU has taken all necessary precautions to ensure that the 
emails sent and any attached files have been tested for viruses or other malware, it is the 
recipient’s responsibility to check for the absence of viruses and malware before opening 
any attachments. The HOU accepts no responsibility for the content of this message and 
shall in no event be liable for any damage resulting from the storage or reading thereof, 
delay in transmission, interception, tampering or virus infection. The views expressed in 
this message are personal to the sender./_

_----- Τέλος προωθημένου μηνύματος -----_

Σύνδεσμοι:

----------
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