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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

               Αθήνα, 19-6-2017 

 

 

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη συνάντηση των Εθνικών Μονάδων Συντονισμού  
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

 
 
 Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και                       
Διά Βίου Μάθησης κος Χρίστος Πιλάλης, συμμετέχοντας στις εργασίες για τη συνάντηση των Εθνικών 
Μονάδων Συντονισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που θα πραγματοποιηθούν από                 
19-22 Ιούνη 2017. 
 
O κος Πιλάλης τόνισε ότι η επίσκεψη και η συμμετοχή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα σταθούν μια ενδιαφέρουσα 
αφορμή προκειμένου ο φορέας να διευρύνει την επίσημη ατζέντα του με θέματα που άπτονται της 
εκπαίδευσης και του ευρωπαϊκού διαλόγου. 
 
Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση,                          
την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Στόχος του Erasmus+ είναι                      
η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.  
 
Συγκεκριμένα στον τομέα της Νεολαίας, το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες, άτυπες 
ομάδες, άτομα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας να ταξιδέψουν στο 
εξωτερικό και να συμμετέχουν σε προγράμματα Ανταλλαγής Νέων, να υλοποιήσουν Ευρωπαϊκή 
Εθελοντική Εργασία και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά σεμινάρια, διακρατικές συναντήσεις.                       
 
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι οι νέοι να γνωρίσουν την Ευρώπη, τους θεσμούς της, να 
συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 
εργασίας στον τομέα της Νεολαίας.  
 
Για τη χώρα μας, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία» 
έχει οριστεί το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ενώ η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του 
Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο, τις δράσεις του Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, 
καλές πρακτικές, ανακοινώσεις, σεμινάρια μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα  www.erasmusplusyouth.gr  
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