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   Αξιότιμες, αξιότιμοι,
 

   Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά.

 Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, 

το Study in Greece θα διοργανώσει τη διαδικτυακή 

έκθεση Study in Greece Virtual Fair 2023: https://studyingreece.edu.gr/sig-

virtual-fair-2023/

   Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, η εν λόγω διαδικτυακή εκδήλωση απευθύνεται σε 

μαθητές, φοιτητές και ακαδημαϊκούς από διάφορες χώρες της υφηλίου, που 

ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τον κόσμο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και τις δυνατότητες σπουδών που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια.

  Καθεμία από τις μέρες της έκθεσης εστιάζει σε διαφορετικό επίπεδο και αντικείμενα 

σπουδών. Η πρώτη μέρα: Τρίτη 9/5, είναι αφιερωμένη σε διεθνή προγράμματα 

προπτυχιακών σπουδών – Bachelors και σε διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών –

 Masters in STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Τη 

δεύτερη μέρα της έκθεσης: Τετάρτη 10/5, θα παρουσιαστούν προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών –
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 Masters in Arts & Humanities, Economics & Management and other non-

STEM subjects.    

  Καλούμε, λοιπόν, όλες/όλους τις/τους εκπροσώπους των διεθνών προγραμμάτων που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έκθεση για να παρουσιάσουν τα προγράμματα 

σπουδών τους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, απαντώντας στο παρόν έως και 

την Παρασκευή 17 Μαρτίου και συμπληρώνοντας τις παρακάτω πληροφορίες:

Title: ______

First Name: ______

Last Name: ______

Email: ______

Institution: ______

Position: ______

Title of Program/Presentation: ______

Brief Description of the Webinar (50 words max.)

  

 Σημειώνεται ότι για τις σύγχρονες παρουσιάσεις – webinars θα χρησιμοποιηθεί η 

πλατφόρμα zoom, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής μέσω ασύγχρονης 

παρουσίασης του προγράμματος, το video της οποίας μπορείτε να μας αποστείλετε 

στο: event@studyingreece.edu.gr

  Η διάρκεια κάθε μέρας θα είναι 6 ώρες – από τις 10:00 έως τις 16:00. Η αντιστοίχιση 

προγραμμάτων-χρονομεριδίων (slots) θα γίνει μετά την 17η Μαρτίου οπότε και θα 

έχουμε μία σαφή εικόνα για τον αριθμό των παρουσιάσεων/συμμετεχόντων.   

 Συνεπώς, αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα σας 

αποσταλούν εντός της τελευταίας εβδομάδος του μηνός Μαρτίου.

 Για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί 

μου ή με τη συνάδελφό μου Εύη Πανούση: evi.panousi@studyingreece.edu.gr

  Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.

 

  Με εκτίμηση,

  Θοδωρής Παπαϊωάννου
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Theodoros Papaioannou, PhD
Director of Academic Affairs
Study in Greece
Email: theopap@studyingreece
.edu.gr
Website: www.studyingreece.e
du.gr

The Official portal to the Greek academic world
Informing / Networking / Consulting
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