
 

 

 

ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΥΗ 

Αζήλα, 25 Φεβξνπαξίνπ 2016  

Δεληίο Τύποσ 

MobilityFair 2016: Η 1η Έκθεζη Κινηηικόηηηας ζηην Ελλάδα 

Τν Ίδξπκα Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ (ΙΚΥ) ωο Εζληθή Μνλάδα Σπληνληζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+, ην British Council ζηνρεύνληαο ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ 

επθαηξηώλ ζε αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν θαη ην Δίθηπν Φνηηεηώλ Erasmus Ειιάδνο 

(ErasmusStudentNetworkGreece) παξέρνληαο εζεινληηθή βνήζεηα ζε εηζεξρόκελνπο θαη 

εμεξρόκελνπο θνηηεηέο, ζπλδηνξγαλώλνπλ ην πξώην Mobility Fair, ηε Δεσηέρα 7 Μαρηίοσ 2016, 

από ηις 12:00 έως ηις 21:00, ζηνλ Κόμβο Καινοηομίας & Επιτειρημαηικόηηηας 

‘’Innovathens’’, ζηην Τετνόπολη ηοσ Δήμοσ Αθηναίων. 

Σηόρνο ηεο έθζεζεο απηήο είλαη λα πξνωζήζεη ηηο επθαηξίεο θηλεηηθόηεηαο ζε θνηηεηέο θαη λένπο, 

ζε εθπαηδεπηηθνύο, εξεπλεηέο θαζώο θαη όζνπο ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνύλ, λα αλαπηύμνπλ ηηο 

δεμηόηεηέο ηνπο ή λα δήζνπλ κηα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζην εμωηεξηθό. 

Οη παξεπξηζθόκελνη ζα κπνξέζνπλ λα ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πξόγξακκα Erasmus+, ηηο πξνζθεξόκελεο ππνηξνθίεο, ηηο ζπνπδέο ζην εμωηεξηθό, ηα 

SummerSchools, πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θαη θαηάξηηζεο, ηνλ Εζεινληηζκό, ηα Εξεπλεηηθά 

Πξνγξάκκαηα, ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηαδηνδξνκίαοθαη εξγαζίαο ζην εμωηεξηθό θαζώο θαη 

πνιιέο άιιεο δξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθόηεηα ζην εμωηεξηθό. 

Οη ζπκκεηέρνληεο εθζέηεο: 

 Αληηπξνζωπεία ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο ζηελ Ειιάδα 

 Γξαθείν ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Ειιάδα  

 EURES (ΟΑΕΔ) 

 ΕΟΠΠΕΠ 

 Euraxess- Εζληθό Ίδξπκα Εξεπλώλ  

 Goethe-Institut Athen 

 DAAD 

 Γαιιηθό Ιλζηηηνύην 

 FulbrightFoundation 

 ERDIC – Εξγαζηήξην Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Έξεπλαο, Αλάπηπμεο θαη 

Δηαπαλεπηζηεκηαθήο Σπλεξγαζίαο 

 EU Careers 



 

 AssetTechnology 

 AEGEE 

 AIESEC 

 BESTAthens 

 ELSA 

 SAFIA 

 Ιλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Επξωπαϊθώλ Θεκάηωλ - I.R.T.E.A 

 

Technology Sponsor: SAMSUNG 

Είζνδνοειεύζεξε. 

Για περιζζόηερες πληροθορίες για ηο πρόγραμμα και ηα εργαζηήρια,μπορείηε να 

επιζκεθηείηε: 

mobilityfair2016.esngreece.gr 

https://www.facebook.com/events/1691684444449329 

Δηλώζεις ζσμμεηοτής για ηα εργαζηήρια:  

https://www.eventbrite.co.uk/e/mobility-fair-2016-tickets-22221362694 

«Η ιδέα ηος Erasmus θα έππεπε να είναι ςποσπεωηική - όσι μόνο για θοιηηηέρ αλλά και για 

ηαξιηζήδερ, ςδπαςλικούρ και άλλοςρ επγαζόμενοςρ. Αςηό πος εννοώ είναι όηι ππέπει να ζήζοςν 

ζε διαθοπεηικέρ εςπωπαϊκέρ σώπερ, ππέπει ν'αθομοιωθούν αναμεηαξύ ηοςρ.» - Οπκπέξην Έθν, 

2012 
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