
 
 

Αγαπητοί Σύμβουλοι σπουδών, Καθηγητές, Γονείς, Μαθητές και Συνεργάτες, 
 
Η Διεθνής Έκθεση Σπουδών του 2022 θα διεξαχθεί στις 19 & 20 Μαρτίου στο Hall A’ (παλαιό Ελληνικό Περίπτερο) της Κρατικής 
Έκθεσης Κύπρου στη Λευκωσία στις ώρες 14:30 - 19:30. Η είσοδος είναι δωρεάν. 
 
Σκοπός της έκθεσης είναι  να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν σωστά για το τι, που και πως θα σπουδάσουν για το 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό της επιλογής τους. 
 
Στην έκθεση φιλοξενούνται Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Σχολές, Ινστιτούτα, Σύμβουλοι και Καθοδηγητές σπουδών από την Κύπρο 
και το Εξωτερικό προωθώντας τόσο καθιερωμένους όσο και νέους κλάδους και προορισμούς σπουδών. 
 
Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να ενημερωθούν για ότι χρειάζεται σχετικά με την εισδοχή και το κόστος ζωής για πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό σε Πανεπιστήμια και Σχολές της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Ολλανδίας, ΗΠΑ, 
Ισπανίας, Ελβετίας, Βουλγαρίας, Τσεχίας, Αυστρίας, Δανίας και Ουγγαρίας. 
 
Ενδιαφέρουσες επίσης είναι οι διαλέξεις για καινούργιους αλλά και καθιερωμένους κλάδους και προορισμούς σπουδών που 
θα γίνονται κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών οι οποίες προσφέρονται εντελώς δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 
Σχετικά με το πρόγραμμα των διαλέξεων μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σελίδα µας στο Facebook 
https://www.facebook.com/InternationalStudiesExpoCY/   
ή από το portal σπουδών  https://studiesportalcy όπου θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις που αφορούν τις σπουδές 
καθόλη την διάρκεια τις  χρόνιας.  
 
Κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Παιδείας και λόγω των παρούσων συνθηκών της πανδημίας δεν ήταν δυνατή η εκτύπωση και 
διανομή φυλλαδίων στα σχολεία όπως γίνεται κάθε χρόνο γι’ αυτό σας στέλνουμε ηλεκτρονικά το flyer για να το στείλετε και εσείς 
με την σειρά σας στους μαθητές αλλά και στους γονείς του σχολείου σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Teams.  
Θα σας παρακαλούμε ακόμη  όπως ενημερώσετε τους μαθητές και διαβιβάσετε το μήνυμα μας στους τελειόφοιτους και τους 
γονείς τους αν είναι εφικτό να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολείων 
 
Είναι σημαντικό να ενημερωθούν έγκαιρα οι μαθητές τόσο για την έκθεση όσο και για τις διαλέξεις και επίσης να λάβουν μέρος 
στους διαγωνισμούς μας αν το επιθυμούν.  
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση. 
Αν χρειάζεστε οτιδήποτε περισσότερο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας . 

        Respectfully, 
 

Katia Georgalli Loizou 
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