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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, ΗΠΑ και ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

Πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας, Σχέδιο 2019-2022 

Χανιά 30/5/2022  

Το διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε κινητικότητες με σκοπό την 

επιμόρφωση σε μέλη του προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό προσωπικό: μόνιμοι, ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ) 

του Π.Κ στα παρακάτω Ιδρύματα: 

 

  Ιδρύματα Υποδοχής 

Ίδρυμα Υποδοχής Θέσεις* 

Διάρκεια κάθε 

δραστηριότητας 

(ημέρες-d) 

Κάλυψη ατομικών 

εξόδων 

Κάλυψη εξόδων 

ταξιδιού 

University of Botswana 

(UB-Μποτσουάνα) 
4 5d 180€ x 7d = 1260€ 820€ 

Rochester Institute of 

Technology  (RIT- ΗΠΑ)  
1 5d 180€ x 7d = 1260€ 1500€ 

University of KwaZulu Natal  

(UKZN-Durban, Νότια 

Αφρική) 

1 5d 180€ x 7d = 1260€ 820€ 

*Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εξερχόμενων κινητικοτήτων μπορεί να αυξηθεί αν δεν υπάρξουν 

εισερχόμενες κινητικότητες από τις παραπάνω χώρες. 

 

 Γνωστικά αντικείμενα στη δι-ιδρυματική συμφωνία / Στοιχεία επικοινωνίας 

 

University of 

Botswana 

 

Γνωστικά 

αντικείμενα 

 a)Chemical Engineering & processes, b) Environmental Protection 

Technology,  c) Business, administration and law 

Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Dr.P.T.Odirile, Department of Civil Engineering, odirilep@ub.ac.bw  

Prof. Edward Dintwa, Dean Faculty of Engineering & Technology, 

deanfet@ub.ac.bw 

Rochester 

Institute of 

Technology   

Γνωστικά 

αντικείμενα 

a) Environmental Protection Technology, b) Information & Communication 

Technologies 

Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Provost and Senior Vice President for Academic Affairs, Ellen Granberg, Ph.D, 

provost@rit.edu  

International Office: Associate Provost of International Education and Global 

Programs James Myers, Ph.D., James.myers@rit.edu 

General Office contact:  global@rit.edu +585-475-4466 

University of 

KwaZulu Natal  

Γνωστικά 

αντικείμενα 

 a)Building & Civil Engineering, b)Chemical Engineering & processes,  

c) Environmental Protection Technology 

Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Principal International Advisor, Dr Tasmeera Singh, singht@ukzn.ac.za, tel: 

27 31 260 3078. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
Πρόγραμμα  ERASMUS +   
Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, 73100 Χανιά Κρήτη   
Π ληροφορίες: Μάρκος Ντουκάκης ,    
e - mail :   erasmus - plus @ isc . tuc . gr   τηλ :  +30 28210  3 7023   
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Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αιτηθούν κινητικότητες προς όλες τις χώρες. Οι κινητικότητες θα 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί την 31/7/2022, οπότε λήγει το Σχέδιο 2019-22 της διεθνούς κινητικότητας. 

Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται για μετακίνηση στη Μποτσουάνα και τη Ν. Αφρική, μπορούν 

να συγχρονίσουν τις κινητικότητές τους με την ήδη εγκεκριμένη κινητικότητα του Καθηγητή κ. Πέτρου 

Γκίκα (κατόπιν συνεννόησης μαζί του), ο οποίος εισηγήθηκε τις δι-Ιδρυματικές συμφωνίες, έχει πρότερη 

εμπειρία συνεργασίας με τα Ιδρύματα και έχει επισκεφθεί τις παραπάνω χώρες, μέσω του ίδιου 

προγράμματος κινητικότητας.  

 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr  (υπόψη κου Μάρκου Ντουκάκη) έως και την  6/6/2022. 

 

 Δικαιολογητικά υποβολής 

0. Αίτηση Συμμετοχής*: Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αιτηθούν συμμετοχή στην κινητικότητα σε 

όλες τις χώρες, μέσω ξεχωριστών αιτήσεων με αριθμό προτεραιότητας που εκφράζει την προτίμησή τους. 

1. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο (βλέπε) που ορίζεται στις 

δι-ιδρυματικές συμφωνίες. Συγκεκριμένα: University of Botswana: Αγγλικά [C2] , Rochester Institute of 

Technology: Αγγλικά [B2] , University of KwaZulu Natal: Aγγλικά [C2]. Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτή  

υπεύθυνη δήλωση γλωσσομάθειας στην περίπτωση υποψηφίων με δημοσιεύσεις ως corresponding authors 

στη γλώσσα συμφωνίας με το Ίδρυμα υποδοχής. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται οι 

τίτλοι και οι φορείς των δημοσιεύσεων. 

2. Θετική εισήγηση*του Προϊσταμένου κάθε υποψήφιου για τη συμμετοχή του στην κινητικότητα.  Πριν 

την κατάθεση του αιτήματος υποψηφιότητας στο Γραφείο Erasmus, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν 

ενημερώσει  τον  Κοσμήτορα/Διευθυντή Εργαστηρίου (για ΔΕΠ,ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ) ή Τμηματάρχη (για διοικητικό 

προσωπικό) για τις δραστηριότητες και τα οφέλη των κινητικοτήτων τους και να έχουν λάβει τη σύμφωνη 

γνώμη του.  

3. Αίτηση* πρόσθετης επιχορήγησης για άτομα που τηρούν τα κριτήρια  ΑΜΕΑ, συνοδευόμενη με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε).  

[Οι φόρμες των εγγράφων με αστερίσκους, συνοδεύουν την αναρτημένη προκήρυξη] 

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον “Κανονισμό συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής του προσωπικού 

στο πρόγραμμα Erasmus+” από τη σχετική ιστοσελίδα (βλέπε) του Π.Κ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης  

θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα “Νέα” του Erasmus. 

Στα άτομα με αναπηρίες, που τηρούν τα κριτήρια ΑΜΕΑ μπορούν να καλυφθούν οι επιπρόσθετες 

δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, βάσει των πραγματικών τους εξόδων.  

 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων λήγει την 6/6/2022. Για οποιεσδήποτε 

διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Erasmus (Μάρκος 

Ντουκάκης) στο 28210 37023 και στο  erasmus-plus@isc.tuc.gr . 

 

[Την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στη ψηφιακή πλατφόρμα καταχώρησης του 

προγράμματος Erasmus+ εγγυάται η Ευρωπαϊκή επιτροπή στην ιστοσελίδα με τίτλο “Δήλωση προστασίας 

προσωπικών δεδομένων”.   Στην ιστοσελίδα του Π.Κ με τίτλο “Ενημέρωση φυσικών προσώπων για προστασία 

προσωπικών δεδομένων”, αναγράφεται η ισχύουσα πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία] 

 

Καλή επιτυχία στην κάθε επιλογή σας 
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