
 

 

 

 
 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Αθήνα, 16 Μαΐου 2017 

 
Δελτίο Τύπου 

 
«Η ιδέα του Erasmus θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική - όχι μόνο για φοιτητές 

αλλά και για ταξιτζήδες, υδραυλικούς και άλλους εργαζόμενους. Αυτό που 
εννοώ είναι ότι πρέπει να ζήσουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει 

ν' αφομοιωθούν αναμεταξύ τους.» - Ουμπέρτο Έκο, 2012 
 

Mobility Fair 2017: Η 2η Έκθεση Κινητικότητας στην Ελλάδα 
 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του 
προγράμματος Erasmus+, το British Council στοχεύοντας στη δημιουργία 
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ευκαιριών σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, 
το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδος (Erasmus Student Network Greece) 
παρέχοντας εθελοντική βοήθεια σε εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές 
και το Innovathens ως ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της 
Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, συνδιοργανώνουν το δεύτερο Mobility Fair, τη 
Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, από τις 12:00 έως τις 21:00, στην Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων. 
 
Στόχος της έκθεσης είναι να προωθήσει τις ευκαιρίες κινητικότητας σε 
φοιτητές και νέους, σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές καθώς και όσους 
ενδιαφέρονται να εργαστούν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ή να ζήσουν 
μια εκπαιδευτική εμπειρία στο εξωτερικό.  
 
Οι παρευρισκόμενοι θα μπορέσουν να λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+, τις προσφερόμενες υποτροφίες, τις 
σπουδές στο εξωτερικό, τα Summer Schools, προγράμματα ανταλλαγής και 
κατάρτισης, τον Εθελοντισμό, τα Ερευνητικά Προγράμματα, τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης σταδιοδρομίας και εργασίας στο εξωτερικό καθώς και πολλές 
άλλες δράσεις σχετικά με την κινητικότητα στο εξωτερικό.  
 
Οι συμμετέχοντες εκθέτες: 
 

 Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

 Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  

 EURES ( ΟΑΕΔ ) 

 Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
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 ΕΟΠΠΕΠ 

 Euraxess (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) 

 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 ERDIC – Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης 

και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας 

 EduTrip – European Union’s Education, Training Research and 

Innovation Policies 

 Asset Technology  

 Goethe-Institut Athen 

 DAAD 

 Γαλλικό Ινστιτούτο 

 Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 

 Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 

 Πρεσβεία της Ουγγαρίας 

 AEGEE  

 AIESEC  

 BEST 

 IRTEA 

 

Είσοδος ελεύθερη κατόπιν εγγραφής στο: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/mobility-fair-2017-tickets-34277053590 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε: 
mobilityfair2017.esngreece.gr 
https://www.britishcouncil.gr/en/events/mobility-fair 
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