
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
Πρόγραμμα ERASMUS+ ΔΡΑΣΗ ΚΑ131  
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ 

 Νέα προγραμματική περίοδος Erasmus+ 2021-2027 

 
Χανιά 2/06/2022 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για συμμετοχή σε Εντατικό Πρόγραμμα Μεικτής Κινητικότητας Erasmus+ 

CirCOOL 2022: Responsible Material Flow Summer School by EURECA PRO 

Η νέα προγραμματική περίοδος Erasmus+ 2021-2027 προβλέπει μια νέα μορφή ευέλικτης και βραχυπρόθεσμης 

μεικτής κινητικότητας, η οποία συνδυάζει την εξ αποστάσεως συμμετοχή και παρακολούθηση και την φυσική 

κινητικότητα με μετάβαση και ολιγοήμερη παραμονή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο ενός εντατικού προγράμματος. Το 

θερινό σχολείο CirCOOL 2022: Responsible Material Flow by EURECA PRO αποτελεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. 

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, εταίρου του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Υπεύθυνη 

Κατανάλωση και Παραγωγή EURECA PRO on Responsible Consumption and Production», που επιθυμούν να 

συμμετέχουν μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την αίτησή τους και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά 

έγγραφα με ένα email έως και 15/6/2022 στις διευθύνσεις: international@unileoben.ac.at με υποχρεωτική 

κοινοποίηση στο erasmus@isc.tuc.gr με θέμα “Application for CirCOOL 2022” .   

 

Περιγραφή του εντατικού προγράμματος μεικτής κινητικότητας CirCOOL 2022 

Θέμα: Responsible Material Flow 

Διοργάνωση: Montanuniversitat Leoben, Austria 

ECTS: 3 που ενσωματώνονται στο Παράρτημα Διπλώματος του συμμετέχοντα + Βεβαίωση συμμετοχής  

Διάρκεια: 4 Ιουλίου (διαδικτυακή έναρξη προπαρασκευαστικής φάσης) >> Φυσική Κινητικότητα 18-22 Ιουλίου 

(διαλέξεις και εργαστήρια) στην πόλη Leoben στην Αυστρία      

Είδος κινητικότητας: μεικτή, υποχρεωτική παρακολούθηση εξ αποστάσεως και στη συνέχεια κινητικότητα με φυσική 

παρουσία στο εξωτερικό. 

Προφίλ συμμετεχόντων: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι 

διδάκτορες και ενδιαφέρον σε θέματα Υπεύθυνης Παραγωγής και Κατανάλωσης. 

Διάρθρωση  

Το θερινό σχολείο ξεκινά διαδικτυακά σε μια κοινή προπαρασκευαστική φάση για την προετοιμασία των φοιτητών 
για τη βδομάδα τους στην Αυστρία. Στην Αυστρία στο Leoben θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και εργαστήρια σε 
κάθετες δεξιότητες, εκπαιδευτικές εκδρομές, ξεναγήσεις στην πανεπιστημιούπολη και στην πόλη καθώς και 
μαθήματα ξένης γλώσσας.  

Χρηματοδότηση: οι φοιτητές λαμβάνουν συνολική ημερήσια επιχορήγηση 70 ευρώ για την περίοδο κινητικότητας 

με φυσική παρουσία στο Leoben της Αυστρίας (ελάχιστη διάρκεια 5 ημερών μέγιστη 7 ημερών) σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την ΕΕ. 

Ειδικές περιπτώσεις: 

Φοιτητές που δεν ανήκουν σε ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες* και επομένως δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την 

κάλυψη δαπανών ταξιδίου, μπορούν να επιλέξουν εφόσον το επιθυμούν, πράσινη μετακίνηση, δηλαδή μετακίνηση 



με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή 

συνεπιβατισμό (carpooling) για το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης μετακίνησης. Στην περίπτωση αυτή, θα 

λάβουν επιπλέον μια εφάπαξ συνεισφορά ύψους 50 ευρώ ως συμπληρωματική ενίσχυση και έως 4 ημέρες πρόσθετη 

επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.  

Φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες* λαμβάνουν  

- επιπλέον επιχορήγηση 100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου, 

- χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον 

τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές 

ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Η πόλη του Leoben στην Αυστρία ανήκει στην παρακάτω 

ζώνη: 

 

Α. Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας είναι: 
1. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η στο Πολυτεχνείο Κρήτης και να πραγματοποιεί σπουδές 

που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου/διπλώματος του Ιδρύματος συμπεριλαμβανομένου του διπλώματος 

διδακτορικού επίπεδου. 

2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές απαιτείται να έχουν κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους, το 

50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει 

επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που 

ασχολούνται με θέματα Υπεύθυνης Παραγωγής και Κατανάλωσης (θα πρέπει να αναφέρεται και να τεκμηριώνεται 

στο βιογραφικό σημείωμα).  

 
Β. Δικαιολογητικά υποβολής στην αγγλική γλώσσα 
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (την κατεβάζετε από εδώ) 
2. Βεβαίωση εγγραφής (από ΚΕΦ) 
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας (από ΚΕΦ). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν και 
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών τους. 
4. Απολυτήριο λυκείου (δεν χρειάζεται μετάφραση)  
5. Για μεταπτυχιακούς: καταθέτετε και το δίπλωμα προπτυχιακών σπουδών Για διδάκτορες: καταθέτετε και το 
δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών σας 
6. Διαβατήριο/Ταυτότητα 
7. Master Data Sheet (κατεβάστε το έγγραφο εδώ) 
8. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας, το οποίο θα αποδεικνύει επαρκή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.   Το πιστοποιητικό υποβάλλεται ως σαρωμένο αντίγραφο σε αρχείο pdf, χωρίς να απαιτείται μετάφραση 
ή επικύρωσή του. 
9. Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (1/2 σελίδα) 
10. Διδάκτορες: περιγραφή του πεδίου έρευνάς σας (1/2 σελίδα) 
11. Βιογραφικό Σημείωμα (ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να συμπεριλάβουν δημοσιεύσεις σε έγκριτα 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα ή/και επαγγελματική εμπειρία του/της υποψηφίου/α). 
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο international@unileoben.ac.at με υποχρεωτική κοινοποίηση 

στο erasmus@isc.tuc.gr με θέμα “Application for CirCOOL 2022” έως και 15/06/2022. 

 

Αποστάσεις ταξιδίου Περίπτωση συνήθους 

μετακίνησης 

Περίπτωση πράσινης μετακίνησης 

 

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα 320 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

https://www.tuc.gr/index.php?id=16317
https://oc.unileoben.ac.at/index.php/s/66T4eVjYn2ShTEk#pdfviewer
https://oc.unileoben.ac.at/index.php/s/66T4eVjYn2ShTEk#pdfviewer
mailto:international@unileoben.ac.at
mailto:erasmus@isc.tuc.gr


Γ. Αξιολόγηση 

Μετά τον απαραίτητο έλεγχο για την πληρότητα, την εγκυρότητα και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων, οι αιτήσεις 

αποστέλλονται στους αντίστοιχους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους Erasmus. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι προβαίνουν 

στην αξιολόγηση των φοιτητών σύμφωνα με τον Κανονισμό Συμμετοχής Αξιολόγησης και Επιλογής φοιτητών/τριών 

στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. 

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σε προσωπικό επίπεδο (μέσω της αποστολής e-mail) και ο κατάλογος επιλεγέντων 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Erasmus (μενού Νέα https://www.tuc.gr/4731.html).  

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://international.unileoben.ac.at/en/welcome-to-leoben/summer-schools-at-mul 
 
The application form and an information brochure about the application documents can be found here: 
https://oc.unileoben.ac.at/index.php/s/66T4eVjYn2ShTEk#pdfviewer 
 
Only complete applications can be considered. 

 

Πληροφορίες: 

Πρόγραμμα ERASMUS+ 
Έλενα Παπαδογεωργάκη 2821037470 – 
erasmus@isc.tuc.gr 
 
EURECA-PRO MUL 
bianca.sieberer@unileoben.ac.at (Leoben) 
 
EURECA-PRO TUC 
κα Κων/να Φραγκεδάκη, 28210 37091,  
dina@isc.tuc.gr  
κα Αφροδίτη Φωτίου, 28210 37090, 
afroditi.fotiou@arch.tuc.gr  
 

 

https://www.tuc.gr/4731.html
https://international.unileoben.ac.at/en/welcome-to-leoben/summer-schools-at-mul
https://oc.unileoben.ac.at/index.php/s/66T4eVjYn2ShTEk#pdfviewer
mailto:erasmus@isc.tuc.gr
mailto:bianca.sieberer@unileoben.ac.at
mailto:dina@isc.tuc.gr
mailto:afroditi.fotiou@arch.tuc.gr

