
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την Πανευρωπαϊκή Συνάντηση "Stakeholders Meeting" της 

Ευρωπαϊκής Commission, στις 28 κ 29 Ιανουαρίου, στις Βρυξέλλες  

 

Πάνω από μιάμιση μέρα, περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

βιώσουν ένα σύνολο θεματικών συνόδων ολομέλειας και θεματικών προσεγγίσεων που 

επικέντρωναν στις κύριες δραστηριότητες των προγραμμάτων Erasmus + και των 

Ευρωπαϊκών Σωμάτων Αλληλεγγύης, αξιολογώντας τα επιτεύγματα μέχρι τώρα και 

κοιτάζοντας μπροστά με προτάσεις για βέλτιστες πρακτικές.  

Υπήρξαν αρκετές ευκαιρίες για την εισαγωγή και την τελειοποίηση των προγραμμάτων 

Erasmus, καθώς και τεχνικών πτυχών εφαρμογής τους.  

Οι συζητήσεις βασίστηκαν επίσης στο έργο που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια της 

εντατικής διαδικασίας - συν-δημιουργίας των τελευταίων ετών. 

Εκτός από τις συνεδριάσεις εργασίας, προσφέρθηκαν ευκαιρίες δικτύωσης, πολιτιστικές 

δραστηριότητες και ανταλλαγές μεταξύ των ενδιαφερομένων. Επιπλέον, 

δημοσιοποιήθηκε μια έκθεση με τα αποτελέσματα των διαφόρων θεματικών συνόδων.  

Οι συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη εκπροσώπησαν εκπαιδευτικούς τομείς, 

εμπειρογνώμονες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εθνικούς οργανισμούς και 

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 

νεολαίας και του αθλητισμού.  

Τα προγράμματα Erasmus+ ειδικότερα, τα προηγούμενα χρόνια, ήταν από τα πιο 

επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1987 προσφέρουν σε 

εκπαιδευτικούς, νέους και στις νέες την ευκαιρία να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες 

στο εξωτερικό. 

Το τρέχον πρόγραμμα Erasmus+, που εφαρμόζεται από το 2014 έως το 2020, έχει 

προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισ. ευρώ και θα προσφέρει την ευκαιρία στο 3,7 % των 

νέων της ΕΕ να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία 

και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Το γεωγραφικό πεδίο 

εφαρμογής του προγράμματος διευρύνθηκε από 11 χώρες, που κάλυπτε το 1987, σε 34 

χώρες το 2020 (μεταξύ άλλων, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το 

Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, τη Fyrom, τη Σερβία και την Τουρκία). Το πρόγραμμα είναι 

επίσης ανοικτό σε χώρες εταίρους απ’ όλο τον κόσμο.  

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για ένα φιλόδοξο νέο 

πρόγραμμα Erasmus, με σκοπό τον διπλασιασμό του σχετικού προϋπολογισμού στα 30 

δισ. ευρώ στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την 

περίοδο 2021-2027. Ο στόχος είναι να γίνει το πρόγραμμα ακόμη πιο συμπεριληπτικό, 

να αποκτήσει περισσότερο διεθνή χαρακτήρα και να είναι ανοιχτό σε άτομα που 

προέρχονται από διάφορα περιβάλλοντα.  

Ο συν-σχεδιασμός αυτών των προγραμμάτων, πριν την ψήφιση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ήταν και το αντικείμενο της συνάντησης.  



Από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και σαν Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας 

(Σχολικής Εκπαίδευσης Αθμιας κ Βθμιας της χώρας μας) στην Πανευρωπαϊκή 

συνάντηση Stakeholders Meeting των Βρυξελλών, συμμετείχε και ο Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ 

της Περιφέρειας, Σταύρος Βοσκόπουλος. Αποτέλεσε αρχική επιλογή του ΙΚΥ, αρμόδιου 

Εθνικού Φορέα της Ελλάδας και η τελική επιλογή του έγινε από την Ευρωπαϊκή 

Commission, η οποία απέστειλε και την επίσημη πρόσκληση.  

Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή και σύνθεση απόψεων μεταξύ των 

εκπροσώπων όλων των ευρωπαϊκών χωρών, εκπαιδευτικό σχεδιασμό και πολύτιμες 

γνωριμίες.  

#erasmusplus #EUSolidaritycorps 
 

 
Τα δύο στελέχη του ΙΚΥ και οι τέσσερις εθνικοί εκπρόσωποι της Ελλάδας, στο πανεπιστήμιο 

ULB των Βρυξελλών, όπου πραγματοποιήθηκε η πανευρωπαϊκή διήμερη συνάντηση.  

 



 
Στην αίθουσα ολομέλειας των συνέδρων  

 



 

 
Στα εργαστήρια για τον σχεδιασμό των Erasmus της επόμενης γενιάς (2021-2027) 

 

 



 
Η ελληνική αποστολή, παρόντος και του Προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας κ Δια Βίου 

Μάθησης Ελλάδας, Κωνσταντίνου Δέρβου.  

 



 
Ο χάρτης των συμπερασμάτων.  

 



 
Ο εκπρόσωπος της Σχολικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας (Α/θμιας και Β/θμιας) Σταύρος 

Βοσκόπουλος  




